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1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

IČO: 35 979 356

DIČ: 2022134345

IČ pre DPH: SK 2022134345

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

 oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B

Počet zamestnancov
k 31. 12. 2010: 49

Štruktúra: Generálne riaditeľstvo so sídlom Slávičie údolie, Bratislava

 Regionálne a oblastné riaditeľstvá

2. Profi l spoločnosti

AEGON Životná poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom finančnom trhu v oblasti životného poistenia. 
Spoločnosť AEGON vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2003 ako pobočka zahraničnej poisťov-
ne AEGON Levensverzekering N.V., ktorá na základe celosvetových skúseností prináša náročným 
klientom v Slovenskej republike najmodernejšie produkty. V nich je spojená maximálne efektívna 
poistná ochrana klienta so súčasne výhodným sporením vložených finančných prostriedkov. Sú to 
produkty kapitálového a investičného poistenia, rizikové životné poistenie, poistenie pre deti a do-
plnkové pripoistenia. Cieľom spoločnosti je rozvíjať a prispôsobovať ponuku produktov a služieb po-
trebám klientov a možnostiam, ktoré ponúkajú slovenský trh a legislatívne prostredie. 

AEGON Životná poisťovňa, a.s., je členom finančnej skupiny AEGON, jednej z najväčších finančných 
skupín na svete, ktorá poskytuje produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia viac 
ako 160 rokov. AEGON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestná-
vajú 28 000 zamestnancov po celom svete. Hlavnými trhmi koncernu sú Spojené štáty americké, 
Holandsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Ďalšími dôležitými trhmi sú Ka-
nada, Čína, India, Japonsko, Brazília, Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, 
Slovenská republika a Turecko. 

AEGON využíva svoju silu a odborné znalosti na vytváranie hodnôt pre zákazníkov, akcionárov, za-
mestnancov a širšiu komunitu. Dosiahnuť to chce inováciami a rastom profitu a udržateľnosti ob-
chodu. V roku 2008 si AEGON vytýčil ambiciózny päťročný plán, ktorý sa zakladá na troch strategic-
kých cieľoch:

• zamerať finančné zdroje spoločnosti na oblasti so silným potenciálom rastu,

• zlepšiť rast a výnosy z existujúcej obchodnej činnosti,

• riadiť AEGON ako medzinárodnú spoločnosť.
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3. Orgány spoločnosti 

a) valné zhromaždenie

b) dozorná rada

c) predstavenstvo

Predstavenstvo 
Ing. Jana Gruntová – predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung, podpredseda predstavenstva 

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva
(vznik funkcie: 26. 7. 2010, zápis do OR SR od 18. 8. 2010)

Daniel Čačo, člen predstavenstva
(zápis v OR SR od 9. 7. 2009 do 17. 8. 2010) 

Dozorná rada
Ing. Peter Brudňák, predseda dozornej rady

Péter Máhig, člen dozornej rady 

Eszter Horpácsy, člen dozornej rady
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4. Štruktúra spoločnosti

PRÁVNE, AKTUÁRI, AM A HR
Ing. Jana Gruntová 

OBCHOD
Ing. Branislav Buštík 

FINANCIE
Ing. Peter Jung 

ADMINISTRÁCIA A INFOR-
MAČNÉ TECHNOLÓGIE

Ing. Peter Šterbák 

Osoba zodpovedná
za vykonávanie

vnútorného auditu
Ing. Terézia Halásová 

Ochrana pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti

a ochrana pred 
fi nancovaním terorizmu

Kontaktné centrum

DOZORNÁ RADA
Ing. Peter Brudňák

Péter Máhig
Eszter Horpácsy

PREDSTAVENSTVO
Ing. Jana Gruntová, predseda, generálny riaditeľ

Ing. Peter Jung, podpredseda

Ing. Branislav Buštík, člen

AKCIONÁR 
AEGON 

USFH NEZAM B.V.

Zodpovedný aktuár
Risk manažér

Ing. Natália Knošková

Asset manažment

Marketing

Obchod

Podpora predaja

Ľudské zdroje

Účtovníctvo, dane, 
reporting

Informačné
technológie

Hospodárska správa Administrácia

Produktový manažment 

Právne
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5. Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení obchodní partneri, klienti, milé kolegyne a kolegovia,

rok 2010 bol pre AEGON ďalší úspešný rok z pohľadu objemu novej obchodnej produkcie. Bol to náš 
tretí najúspešnejší rok od začiatku podnikania na slovenskom finančnom trhu a zároveň rok nie-
koľkých dôležitých zmien. Uskutočnili sme zmeny vo vedení internej ochodnej služby a odštartovali 
novú produktovú líniu s veľmi zaujímavým produktom neživotného poistenia. 

AEGON podniká v oblasti, v ktorej sú ľudia a ich vzájomné vzťahy kľúčovými atribútmi fungovania 
a úspechu. My v AEGONE si uvedomujeme, že naše podnikanie je založené na dôvere a v maximál-
nej miere od dôvery závislé. Dôvera je preto najdôležitejší parameter, na ktorý kladieme dôraz pri 
budovaní vzťahov. Každý deň pracujeme tak, aby sme potvrdili dôveru, ktorú sme získali od všetkých 
našich partnerov – strategických partnerov, externých a interných obchodných partnerov, zamest-
nancov, poistníkov, poistených aj akcionárov. Získať si dôveru je dlhodobý proces a je zaväzujúci. 
Preto v každej situácii konáme tak, aby sme získanú dôveru nenaštrbili, ale naopak, aby sme ju 
prehlbovali.

Základom našej stratégie je stať sa najviac odporúčanou spoločnosťou. To znamená byť najatraktív-
nejšou spoločnosťou pre našich zákazníkov, byť preferovanou spoločnosťou pre našich obchodných 
partnerov, byť uprednostňovaným zamestnávateľom pre našich existujúcich i budúcich zamestnan-
cov. Samozrejme, to všetko je nutné skĺbiť tak, aby sme dlhodobo vytvárali pridanú hodnotu pre 
každého jednotlivca, pre všetky skupiny a všetky zúčastnené strany. Z toho dôvodu každoročne pri-
chádzame s novými transparentnými riešeniami, ktoré sa zhodujú s potrebami našich existujúcich 
aj budúcich klientov. Je dôležité neustále kvalitne a rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky na-
šich partnerov, prichádzať na trh s inováciami v každej oblasti, nielen v produktovej línii. Doterajšie 
skúsenosti nám potvrdili, že takýto prístup nám prináša nielen rast, ale aj vernosť našich partnerov 
a klientov.

Za náš úspech vďačíme všetkým našim partnerom. Preto mi dovoľte úprimne im poďakovať v mene 
celej spoločnosti a najmä ich ubezpečiť, že naše dlhodobé vzťahy založené na dôvere sú pevnými 
piliermi ďalšej spolupráce.

Rok 2011 bude určite rokom náročným, ale bude najmä takým, akým si ho my spoločne urobíme. 
Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov. 

Ing. Jana Gruntová
Generálna riaditeľka
AEGON Slovensko

Predseda predstavenstva
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
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6. Správa o stave spoločnosti

Obchodná činnosť

Interná obchodná služba (IOS)

Aj v roku 2010 sa interná obchodná služba zamerala hlavne na predaj životného poistenia, ako aj 
na poradenstvo a servis existujúcim klientom. 

Pokračovali sme v posilňovaní pozície stabilných a produkujúcich sprostredkovateľov a ich kariér-
neho postupu. 

Generálne riaditeľstvo sa podieľalo na riadení, koučovaní a motivovaní manažérov. Pokračovalo sa 
v modulovej forme vzdelávania, pričom jednotlivé moduly boli aktuálne prispôsobené potrebám 
IOS. Taktiež sa pokračovalo v organizovaní pravidelných odborných seminárov. Motivácia sprostred-
kovateľov pokračovala odmeňovaním najlepších, a to aj formou zaujímavých krátkodobých a dlho-
dobých súťaží a podporou súťaží organizovaných manažérmi. V roku 2010 sme takisto zaviedli nový 
motivačný program pre manažérov aj sprostredkovateľov Kroky kariéry.

V rámci organizačnej štruktúry internej obchodnej služby priamo reportovali riaditeľovi internej ob-
chodnej služby manažéri IOS.

Externá obchodná služba (EOS)

Naším najdôležitejším a najsilnejším partnerom v roku 2010 bola spoločnosť Partners Group SK. 
Významný podiel na produkcii externej obchodnej služby mali aj naši ďalší strategickí partneri: ZFP 
Akadémia, Salve Finance a MBI. Upevnenie spolupráce s týmito významnými slovenskými spoloč-
nosťami poskytujúcimi finančné poradenstvo nás zaväzuje poskytovať kvalitný servis, vynikajúce 
produkty a flexibilné riešenia pre sprostredkovateľov a klientov.

Pokračovali sme v úspešnej spolupráci s ďalšími maklérskymi spoločnosťami ako UNIVERSAL 
maklérsky dom, QNT SK, Leonides. 

V rámci spolupráce s externými obchodnými partnermi sme vylepšovali parametre jednotlivých 
produktov a opäť rozširovali ponuku pripoistení a finančných fondov o atraktívne novinky. Okrem 
týchto aktivít sme zorganizovali súťaže i motivačné zájazdy pre našich najvýznamnejších partnerov.

Podarilo sa nám splniť hlavný cieľ, ktorým bolo a aj do budúcna je poskytovanie nadštandardného 
servisu všetkým našim obchodným partnerom.

Marketingové aktivity

AEGON Životná poisťovňa, a.s., svoju hlavnú marketingovú činnosť zameriavala predovšetkým 
na podporu svojich obchodných tímov a podporu predaja. Marketingové aktivity sa preto najviac 
sústreďovali na prípravu a podporu akcií pre internú a externú obchodnú službu, napr. AEGON Ob-
chodnej konferencie, odborných školení a rôznych interných motivačných súťaží, ktoré prebiehali 
počas celého roka. S cieľom zvýšiť predaj produktov sa činnosť marketingu nemenej zameriavala 
aj na podlinkové aktivity, konkrétne na aktualizáciu produktových letákov, na výrobu propagačných 
panelov a reklamných predmetov. Spoločenské akcie, ktoré si už medzi verejnosťou získali svoje 
meno, sú séria podujatí AEGON Skokový pohár a medzinárodná jazdecká parkúrová suťaž Grand 
Prix v Bratislave. Takisto sme opäť spoluorganizovali už tradičné spoločenské podujatie AEGON 
Mercedes jazdecký ples.
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Ľudské zdroje

Začiatkom roka 2010 sme v oblasti ľudských zdrojov zrealizovali Prieskum spokojnosti, pričom 
vysoko boli hodnotené pozitívne medziľudské vzťahy a zamestnanci ocenili motivujúce pracovné 
prostriedie. 

Na prieskum spokojnosti nadviazal prieskum odmeňovania, a to v celoeurópskom kontexte, 
prostredníctvom ktorého sme túto oblasť optimalizovali.

V prvej časti roka sme prehodnotili systém benefitov, a to rozšírením palety už poskytovaných a úpra-
vou zavedených benefitov tak, aby systém čo najvhodnejšie reflektoval potreby zamestnancov. 

V roku 2010 sme nadviazali na tréningy komunikačných zručností, ktorých cieľom je kontinuálne 
zvyšovať kvalitu služieb, poskytovaných klientom. V súvislosti s novou legislatívnou úpravou v ob-
lasti poskytovania finančných služieb, kolegov a kolegyne sme preškolili v základnom stupni Osobit-
ného finančného vzdelávania. Pozornosť sme sústredili na rozvoj znalostí špecialistov v informač-
ných technológiách a umožnili sme rozšírenie počítačových zručností najmä kolegom a kolegyniam 
v administratíve. V oblasti vzdelávania sme ďalej systematicky rozvíjali jazykové znalosti. Firemné 
vzdelávanie v angličtine sme rozšírili o individuálny zamestnanecký balík, ktorý otvoril ďalšie mož-
nosti pri voľbe metód učenia. Manažment spoločnosti absolvoval tréning Financie pre nefinančných 
manažérov.

V oblasti ľudských zdrojov kladieme čoraz väčší dôraz na posilňovanie našich zamestnancov. Jed-
ným zo spôsobov rozvoja je prednostné obsadzovanie voľných pracovných miest kolegami a kolegy-
ňami, ktorí uspojivo zvládli svoje súčasné pracovné zaradenie, potrebujú novú profesionálnu výzvu 
a o nové pracovné miesto majú záujem. Supervízorské a manažérske pozície obsadzujeme z radov 
kolegov a kolegýň s manažérskymi ambíciami a predpokladmi.

Nové produkty

Spoločnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s., ponúka zaujímavé produkty určené predovšetkým na po-
krytie individuálnych životných potrieb klientov rôznych vekových kategórií. Kapitálové, investič-
né, dôchodkové, rizikové životné poistenie, poistenie pre deti a poistenie vhodné pri hypotekárnom 
úvere.

K hlavným krytiam ponúka naša spoločnosť možnosť dodatočného krytia formou voliteľných 
pripoistení. 

Väčšina produktových zmien v roku 2010 bola zameraná práve na pripoistenia. Najvýznamnejšou 
produktovou inováciou v roku 2010 bolo:

•  Rozšírenie a zmena štruktúry krytí v rodine úrazových pripoistení. Vylepšenie sa týkalo pripoiste-
nia trvalých následkov úrazu, bežných následkov úrazu a ich verzií s progresívnym plnením. Ďalej 
bolo upravené pripoistenie denné odškodné za liečbu úrazu.

•  Uvedenie nového krytia Úmrtie v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody.
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KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2010

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo
v znení prijatom Európskou úniou 

Údaje v tisícoch EUR

7. Konsolidovaná účtovná závierka  

Životná poisťovňa
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Konsolidovaná súvaha k 31. 12. 2010

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Poznámky k účtovnej závierke

A. Všeobecné informácie o spoločnosti

1. Údaje o spoločnosti a predmet činnosti

2. Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a materskej spoločnosti celej skupiny

B. Významné účtovné zásady a účtovné metódy

1. Východiská pri zostavovaní účtovnej závierky

2. Princípy konsolidácie

3. Zaistenie

4. Operácie v cudzej mene

5. Nehmotný majetok

6. Hmotný majetok

7. Finančný majetok

8. Zníženie hodnoty finančného majetku

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

10. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady

11. Poistné zmluvy

12. Technické rezervy

13. Test primeranosti rezerv

14. Zamestnanecké požitky

15. Daňové záväzky a pohľadávky

16. Predpísané poistné

17. Náklady na poistné plnenia

18. Úrokové výnosy a náklady

19. Použitie odhadov, predpokladov a úsudkov

20. Manažment poistného a finančného rizika

21. Segmentové vykazovanie



Výročná správa 2010 12

C. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu zisku a strát

1. Nehmotný majetok

2. Hmotný majetok

3. Finančný majetok k dispozícii na predaj

4. Investície v mene poistených

5. Aktíva zo zaistenia

6. Dane

7. Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky

8. Peňažné prostriedky 

9. Základné imanie, rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

10. Technické rezervy

11. Ostatné záväzky

12. Predpísané poistné

13. Ostatné technické výnosy

14. Poistné plnenia

15. Zmena stavu technických rezerv

16. Provízie a prevádzkové náklady

17. Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív

18. Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami

19. Riadenie kapitálu

20. Následné udalosti
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Konsolidovaná súvaha k 31. 12. 2010

Pozn. 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Majetok
Nehmotný majetok C.1 317 503
Pôžičky poistencom 871 1 004
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 8 824 10 679
Hmotný majetok C.2 799 421
Finančný majetok k dispozícii na predaj C.3 8 744 4 899
Investície v mene poistených (fi nančný majetok vykazovaný 
reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) C.4 24 926 16 905

Aktíva zo zaistenia C.5 687 559
Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky C.7 2 808 4 164
Daňové pohľadávky C.6 13 5
Termínované vklady v bankách C.8 1 479 108
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.8 905 1 610
Majetok spolu 50 373 40 857

Vlastné imanie a záväzky
Základné imanie C.9 4 000 4 000
Rezervný fond C.9 1 488 1 488
Ostatné kapitálové fondy C.9 18 490 15 790
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 168 132
Hospodársky výsledok minulých období (5 221)  (3 579)
Hospodársky výsledok bežného obdobia  (920) (1 642)
Vlastné imanie spolu 18 005 16 189

Technické rezervy na životné poistenie C.10 3 780 3 254
Technické rezervy v mene poistených C.10 24 926 16 905
Technické rezervy na poistné plnenia C.10 822 636
Ostatné záväzky C.11 2 840 3 873
Záväzky spolu 32 368 24 668
Vlastné imanie a záväzky spolu 50 373 40 857
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pozn. 1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Predpísané poistné 25 303 20 652
Poistné postúpené zaisťovateľom (1 528) (1 149)
Čisté poistné C.12 23 775 19 503
Výnos z investovania 345 231
Výnos zo zaistenia 356 397
Realizované a nerealizované zisky z investícií
v mene poistených 1 342 2 174

Ostatné výnosy 21 12
Ostatné technické výnosy spolu C.13 2 064 2 814

Výnosy spolu 25 839 22 317

Poistné plnenia v hrubej výške C.14 3 038 2 093
Podiel zaisťovateľa na poistených plneniach  (485)  (201)
Zmena stavu rezervy na poistné plnenia 186 339 
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenia (158) (67)
Čisté poistné plnenia 2 581 2 164
Zmena stavu technických rezerv C.15 8 325 6 772
Provízie a prevádzkové náklady C.16 15 020 14 797
Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív C.17 833 226

Náklady spolu 26 759 23 959

Hospodársky výsledok pred zdanením  (920) (1 642)
Daň z príjmov  – –
Hospodársky výsledok po zdanení  (920) (1 642)

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pozn. 1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Hospodársky výsledok po zdanení (920) (1 642)
Ostatné komplexné zisky/straty   
Oceňovacie rozdiely z majetku určeného na predaj C.3 36 177
Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné komplexné zisky/
straty – –

Ostatné komplexné zisky/straty po zdanení 36 177 
Komplexný hospodársky výsledok po zdanení  (884)  (1 465)
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Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Základné 
imanie

Rezervný 
fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy
Nerozdelený 

HV

OR k pre-
ceneniu 
majetku

a záväzkov
Spolu

Stav k 1. 1. 2009 4 985 503  10 290  (3 579) (45)  12 154 
Vklad akcionára   5 500   5 500
Presuny (985) 985    –
Hospodársky 
výsledok    (1 642)  (1 642)

OR k preceneniu aktív 
a záväzkov     177 177

Stav k 31. 12. 2009 4 000  1 488  15 790  (5 221)  132  16 189 
Vklad akcionára   2 700   2 700
Hospodársky 
výsledok    (920)  (920)

OR k preceneniu 
majetku a záväzkov     36 36

Stav k 31. 12. 2010  4 000 1 488  18 490 (6 141) 168 18 005 
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Peňažné toky z prevádzkových činností
Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením (920) (1 642)
Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:   

Odpisy pozemkov, budov a zariadení  197  185 
Amortizácia nehmotného majetku  283  278 
(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty fi nančného majetku (FVTPL)  (831)  (2 368)
Tvorby/(rozpustenia) opravných položiek k pohľadávkam, (odpisy) 
pohľadávok  833  226 

Úrokové výnosy  (227)  (174)
Úrokové náklady – –
Prijaté úroky  55  67 

Zmena stavu pracovného kapitálu:   
(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch  1 856  (2 699)
(Nárast)/pokles vo FU v mene poistených  (7 190)  (4 278)
(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia  (128)  (209)
(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia
a ostatných pohľadávkach  501  (2 606)

Nárast/(pokles) v rezervách vyplývajúcich z poistných
a investičných zmlúv  8 732  7 544 

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch
a časovom rozlíšení  (833)  607 

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia  (201)  618 
Zaplatené úroky – –
Zaplatená daň z príjmu – –

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto  2 127  (4 451)

Peňažné toky z investičných činností
Nákup pozemkov, budov a zariadenia  (575)  (136)
Nákup ostatného nehmotného majetku  (97)  (186)
Nákup fi nančného majetku  (4 144)  (6 167)
Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku 547 5 708
Peňažné toky z investičných činností, netto  (4 269)  (781)

Peňažné toky z fi nančných činností
Príjmy od akcionára/navýšenie kapitál. fondov 2 700 5 500
Peňažné toky z fi nančných činností, netto 2 700 5 500
 
Peňažné toky spolu 558 268
Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 718 1 450
Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 276 1 718
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A. Všeobecné informácie o spoločnosti

1. Údaje o spoločnosti a predmet činnosti
Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku

AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), IČO 35979356, so sídlom Slávičie údolie 
106, Bratislava, bola založená dňa 30. januára 2006. Národná banka Slovenska v zmysle zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov udelila 8. februára 2006 povolenie na vznik 
a činnosť poisťovne (číslo UDK – 001/2006/POIS). Do obchodného registra bola Spoločnosť zapísaná 
dňa 14. februára 2006 a poisťovaciu činnosť začala vykonávať dňom 1. júla 2006.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného po-
istenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví:

1.  Poistenie pre prípad úmrtia, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad úmrtia alebo 
dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

3.  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého odvetvia uvedeného 
v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady
Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2010:
Predseda: Ing. Jana Gruntová

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík (od 26. 7. 2010)

 Daniel Čačo (do 26. 7. 2010)

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2010:
Predseda: Ing. Peter Brudňák 

Členovia: Péter Máhig 

 Eszter Horpacsy 

2.  Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a materskej spoločnosti
celej skupiny

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská spoločnosť Hlavná materská spoločnosť

Meno USFH – Nezam B.V. AEGON N.V.

Sídlo AEGONplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, 
Holandsko

AEGONplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, 
Holandsko

Miesto uloženia konso-
lid. účtovnej závierky

AEGONplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, 
Holandsko

AEGONplein 50, s-Gravenhage, 2591TV, 
Holandsko

Spoločnosť je materská spoločnosť konsolidovanej skupiny, do ktorej patrí dcérska spoločnosť
AEGON partner, s.r.o., so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100 % podiel. 
Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis. EUR (2009: 604 tis. EUR). Hlavnou činnosťou spo-
ločnosti AEGON partner, s.r.o., je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent.
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B. Významé účtovné zásady a účtovné metódy

1. Východiská pri zostavení účtovnej závierky
Táto účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára 
2010 do 31. decembra 2010 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (ďalej 
aj „IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou, platnými ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a rov-
nako v súlade s § 17a zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov). 

Účtovná závierka pozostáva z konsolidovanej súvahy k 31. decembru 2010, konsolidovaného výkazu 
ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010, konsolidovaného výkazu komplex-
ného výsledku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010, konsolidovaného výkazu zmien vo 
vlastnom imaní za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010, konsolidovaného výkazu peňažných 
tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a poznámok k účtovnej závierke za obdobie 
od 1. januára do 31. decembra 2010.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trva-
nia Spoločnosti (angl. going concern).

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem finančného majetku určeného 
na predaj a finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (finančné 
umiestnenie v mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej hodnote. 

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického prostredia, v ktorom Spoločnosť vy-
konáva svoje aktivity. Funkčná mena a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka Spoločnosti, 
je euro (ďalej len „EUR“) a všetky zostatky sú uvedené v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo strát sú uvedené v zátvorkách.

V roku 2010 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala 
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a Výbor pre interpretácie medzinárodného finančného 
výkazníctva pri IASB v znení prijatom Európskou úniou (EÚ), ktoré sa týkajú jej prevádzky.

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, ktoré nadobudli účinnosť počas
roku 2010:

•  IFRS 2 Platby na základe akcií (revidovaný)

  IASB vydala novelu IFRS 2, ktorá objasnila rozsah pôsobnosti a účtovanie vnútroskupinových 
transakcií s platbami na základe akcií vyrovnaných peňažnými prostriedkami.

•  IFRS 3 Podnikové kombinácie (revidovaný) a IAS 27 Konsolidované a individuálne účtovné zá-
vierky (aktualizovaný)

  IFRS 3 (revidovaný) zavádza významné zmeny v účtovaní podnikových kombinácií, ktoré nasta-
nú, keď zmena nadobudne účinnosť. Zmeny majú vplyv na ocenenie nekontrolojúceho podielu, 
účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, prvotné vykázanie, ako aj následné oceňovanie 
podmienených plnení a podnikových kombinácií realizovaných postupne. Tieto zmeny budú mať 
vplyv na hodnotu goodwillu, výsledok hospodárenia v účtovnom období, keď sa akvizícia usku-
toční a budúce hospodárske výsledky. 

  IAS 27 (aktualizovaný) vyžaduje, aby sa zmena v majetkovom podiele v dcérskej spoločnosti 
(bez straty kontroly) účtovala ako transakcia s vlastníkmi. Takáto transakcia nepovedie k vzniku
goodwillu ani zisku alebo straty. Aktualizovaný štandard ďalej upravuje účtovanie o stratách vy-
kázaných dcérskymi spoločnosťami, ako aj o strate kontroly nad dcérskou spoločnosťou. Zmeny 
vrámci IFRS 3 (revidovaný) a IAS 27 (aktualizovaný) sa uplatnia na transakcie uskutočnené po
1. januári 2010.
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•  IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie – položky, ktoré možno určiť 
na zabezpečenie

  V dodatku sa objasňuje, že účtovná jednotka smie ako zabezpečenú položku určiť časť zmien 
reálnej hodnoty alebo premenlivých peňažných tokov finančného nástroja. Sem patrí aj určenie 
inflácie ako zabezpečeného rizika v konkrétnych situáciách. 

• IFRIC 17 Rozdelenie nepeňažných aktív vlastníkom

  Táto interpretácia poskytuje návod, ako účtovať dohody, na základe ktorých účtovná jednotka 
distribuuje nepeňažné aktíva akcionárom formou rozdelenia rezervných fondov alebo dividend. 

• Vylepšenia IFRS

  V máji 2008 a apríli 2009 IASB publikovala komplexnú novelizáciu viacerých štandardov, za-
meranú predovšetkým na odstránenie existujúcich rozporov v jednotlivých štandardoch, ako aj 
na objasnenie terminológie. Každý štandard obsahuje osobitné prechodné ustanovenia. 

 Vydané v máji 2008

 IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

  Štandard objasňuje, že ak je dcérska spoločnosť klasifikovaná ako držaná na predaj, všetok
jej majetok a záväzky sa klasifikujú ako držané na predaj aj v prípade, ak si účtovná jednotka 
po príslušnej obchodnej transakcii ponechá menšinový podiel. 

 Vydané v apríli 2009

 IFRS 2 Platby na základe podielov

  Štandard objasňuje, že vklad podniku pri založení spoločného podniku a kombinácie pod spo-
ločnou kontrolou nespadajú pod rozsah pôsobnosti IFRS 2. Účinný pre účtovné obdobia začína-
júce sa 1. júla 2009 a neskôr. 

 IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

  Štandard objasňuje, že zverejnenia požadované vzhľadom na dlhodobý majetok a skupiny aktív 
a záväzkov klasifikované ako držané na predaj, resp. ukončené činnosti, sú výlučne tie, ktoré 
stanovuje štandard IFRS 5. Požiadavky na zverejnenie podľa iných IFRS platia len vtedy, ak sú 
špecificky požadované pre takýto dlhodobý majetok alebo ukončené činnosti. 

 IFRS 8 Prevádzkové segmenty

  Štandard objasňuje potrebu vykazovania aktív a záväzkov segmentu len vtedy, ak sú začlenené 
do správ, ktoré používa kľúčový manažment. 

 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky 

  Klasifikácia konvertibilných nástrojov na krátkodobé a dlhodobé: Zmluvné podmienky záväzku, 
ktorý kedykoľvek môže byť vyrovnaný prostredníctvom emisie kapitálových nástrojov podľa voľ-
by protistrany, nemajú vplyv na jeho klasifikáciu. Účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2010 alebo neskôr. 
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 IAS 7 Výkazy peňažných tokov

  Štandard stanovuje, že len výdavky, ktoré majú za následok zaúčtovanie aktíva, možno klasifiko-
vať ako peňažné toky z investičnej činnosti. Táto novela by ovplyvnila zobrazenie podmieneného 
plnenia pri podnikovej kombinácii ukončenej v roku 2010 peňažným plnením v rámci výkazu 
peňažných tokov okrem iného. 

 IAS 17 Lízingy – Klasifikácia prenájmu pozemku a budov

  V  štandarde sa odstránili konkrétne ustanovenia týkajúce sa klasifikácie lízingu pozemkov, aby 
tak zostali v platnosti len všeobecné ustanovenia. Účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2010 alebo neskôr.

 IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

  Novela objasňuje, že najväčšia jednotka, na ktorú sa smie alokovať goodwill nadobudnutý pri 
podnikovej kombinácii, je prevádzkový segment v súlade s definíciou v IFRS 8 pred agregovaním 
na účely vykazovania.

 IAS 38 Nehmotný majetok – Následné dodatky vyplývajúce z IFRS 3

  Ak je nehmotný majetok nadobudnutý pri podnikovej kombinácii identifikovateľný len spolu 
s iným nehmotným majetkom, nadobúdateľ smie zaúčtovať príslušnú skupinu nehmotného 
majetku ako jedno aktívum pod podmienkou, že tieto aktíva majú podobnú životnosť. 

 IAS 38 Nehmotný majetok – Oceňovanie reálnou hodnotou

  Zmena spresňuje, že metódy oceňovania na určenie reálnej hodnoty nehmotného majetku na-
dobudnutého pri podnikovej kombinácii uvedenej štandardom predstavujú len príklady a nema-
jú za cieľ obmedzovať metódy, ktoré možno použiť.

 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

  Posúdenie pokút za predčasné splatenie úveru ako vložených derivátov: Opcia na predčasné 
splatenie sa považuje za úzko spätú s podkladovou zmluvou v prípadoch, keď realizačná cena 
kompenzuje veriteľovi približnú súčasnú hodnotu zmareného úroku počas pretrvávajúceho ob-
dobia platnosti podkladovej zmluvy. Účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 
alebo neskôr. 

 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie. 

  Výnimka z pôsobnosti platná pre zmluvy o podnikovej kombinácii: Výnimka z pôsobnosti pre 
zmluvy o podnikovej kombinácii uzatvorené medzi nadobúdateľom a predávajúcim o kúpe pod-
niku k určitému budúcemu dátumu, platí len vzhľadom na záväzné zmluvy o kúpe v budúcnosti. 
Výnimka neplatí pre derivátové zmluvy, v rámci ktorých je nutné podniknúť ďalšie kroky. Účinný 
prospektívne vzhľadom na všetky nevypršané zmluvy pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2010 alebo neskôr.

 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie 

  Účtovanie o zabezpečení peňažných tokov: Zisky alebo straty zo zabezpečenia peňažných to-
kov z očakávanej transakcie, ktorá následne vyústi do vykázania finančného nástroja, resp. zo 
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zabezpečenia peňažných tokov vykázaných finančných nástrojov, treba reklasifikovať z vlastné-
ho imania do výsledovky v tom istom období alebo obdobiach, počas ktorých zabezpečované 
predpokladané peňažné toky ovplyvňujú hospodársky výsledok. Účinný prospektívne vzhľadom 
na všetky nevypršané zmluvy pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo 
neskôr.

 IFRIC 9 Prehodnocovanie vnorených derivátov

  Rozsah pôsobnosti štandardov IFRIC 9 a IFRS 3: IFRIC 9 neplatí na potrebné prehodnotenie vno-
rených derivátov k dátumu obstarania pri zmluvách, ktoré boli obstarané v rámci kombinácie 
účtovných jednotiek pod spoločnou kontrolou alebo pri zakladaní spoločného podniku. Dodatok 
nadobúda účinnosť prospektívne pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo 
neskôr. 

 IFRIC 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

  Aktualizácia obmedzenia týkajúceho sa účtovnej jednotky, ktorá môže vlastniť zabezpečovacie 
nástroje: Zabezpečovacie nástroje smie mať vo vlastníctve ktorákoľvek účtovná jednotka v rámci 
skupiny, ak sa splnia požiadavky IAS 39 na vznik, dokumentáciu a účinnosť zabezpečenia. Táto 
novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr. 

Prijatie týchto štandardov a interpretácií neviedlo k významným zmenám v účtovných a vykazova-
cích postupoch Spoločnosti. 

Ostatné úpravy vyplývajúce z vylepšenia IFRS nemali žiadny vplyv na účtovné metódy, finančnú situ-
áciu alebo výkonnosť Spoločnosti:

•  IFRIC 12 „Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb“, ktorý prijala EÚ dňa 25. marca 2009 
(účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 30. marca 2009 alebo neskôr),

•  IFRIC 15 „Zmluvy na výstavbu nehnuteľností”, ktorý prijala EÚ dňa 22. júla 2009 (účinný pre úč-
tovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

•  IFRIC 18 „Prevody aktív od zákazníkov”, ktorý prijala EÚ dňa 27. novembra 2009 (účinný pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. novembra 2009 alebo neskôr).

•  IFRS 1 (revidovaný) „Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva“, kto-
rý prijala EÚ dňa 25. novembra 2009 (účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 
alebo neskôr).

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané tieto štandardy, revízie a interpretácie prijaté 
v EÚ týkajúce sa činnosti Spoločnosti, ale ešte nenadobudli účinnosť

• IAS 24 Zverejnenie spriaznených osôb (aktualizácia)

  Novelizovaný štandard nadobúda účinnosť pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
2011 alebo neskôr. Objasňuje definíciu „spriaznenej osoby“ s cieľom zjednodušiť identifikáciu 
takýchto vzťahov a zároveň odstrániť nezrovnalosti vyplývajúce z definície. V rámci revidovaného 
štandardu sa zavádza čiastočná výnimka týkajúca sa požiadaviek na zverejnenie spriaznených 
osôb pre účtovné jednotky blízke vláde. Skoršie prijatie sa povoľuje aj vzhľadom na čiastočné 
oslobodenie pre účtovné jednotky blízke vláde, aj vzhľadom na celý štandard. 
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•  IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Klasifikácia vydaných práv na odkup akcií 
(aktualizácia)

  Novela IAS 32 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. februára 2010 alebo neskôr. 
Upravuje definíciu finančného záväzku s cieľom klasifikovať vydané prednostné práva na odkup 
akcií (a určité opcie alebo opčné poukážky) ako kapitálové nástroje v prípadoch, ak takéto práva 
sú poskytnuté pomerným spôsobom všetkým súčasným vlastníkom rovnakého druhu nede-
rivátových kapitálových nástrojov emitovaných účtovnou jednotkou, resp. ak účtovná jednotka 
dostane za pevný počet vlastných kapitálových nástrojov pevnú peňažnú sumu v akejkoľvek 
mene. 

• IFRIC 14 Zálohy na minimálne príspevky do penzijného plánu (aktualizácia)

  Novela IFRIC 14 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr 
pri použití retrospektívneho účtovania. Poskytuje návod, ako stanoviť návratnú hodnotu čistého 
aktíva z penzijného plánu. Novela umožňuje účtovným jednotkám účtovať zálohy na príspevky 
do penzijného plánu ako aktívum. 

• IFRIC 19 Zánik finančných záväzkov v dôsledku emisie kapitálových nástrojov

  IFRIC 19 je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010 alebo neskôr. Táto inter-
pretácia objasňuje, že kapitálové nástroje emitované veriteľovi s cieľom splatiť finančný záväzok 
sa kvalifikujú ako peňažná úhrada. Emitované kapitálové nástroje sa oceňujú reálnou hodnotou. 
Ak ich nemožno spoľahlivo oceniť, predmetné kapitálové nástroje sa oceňujú reálnou hodno-
tou príslušného umoreného záväzku. Akýkoľvek zisk alebo strata sa účtujú priamo do výnosov, 
resp. do nákladov.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie neprijať pred ich dátumom nadobud-
nutia účinnosti.

Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a interpretácií nebude mať v období 
ich prvej aplikácie významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti.

IFRS, tak ako ich prijala EÚ, sa v súčasnosti výrazne nelíšia od predpisov, ktoré prijala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy, okrem nasledujúcich štandardov, dodatkov k existujúcim štan-
dardom a interpretácií, ktoré neboli schválené EÚ ku dňu 31. decembra 2010:

• IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifikácia a oceňovanie

  Vydaný štandard IFRS 9 zohľadňuje prvú etapu práce IASB vykonanej na nahrádzaní štan-
dardu IAS 39 a týka sa klasifikácie a oceňovania finančného majetku v súlade s definíciou
v IAS 39. Uvedený štandard je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 
alebo neskôr. V ďalších etapách bude IASB riešiť klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov, 
účtovanie o zabezpečení a odúčtovanie. Ukončenie tohto projektu sa očakáva na začiatku roka 
2011. Prijatie prvej etapy IFRS 9 bude mať vplyv na klasifikáciu a oceňovanie finančného majetku 
Spoločnosti.

• Zverejnenia – Prevody finančných aktív (aktualizácia IFRS 7)

  IASB vydala dodatky k požadovaným zverejneniam údajov týkajúcich sa prevodov finančných ak-
tív. Ich cieľom je pomôcť používateľom účtovných závierok vyhodnotiť mieru rizík vyplývajúcich 
z takýchto prevodov a vplyv takýchto rizík na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

• Vylepšenia IFRS (vydané v máji 2010)

  V máji 2010 vydal Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB”) vestník noviel k svojim 
štandardom, s hlavným cieľom odstrániť nezrovnalosti a spresniť znenie. Každý štandard obsa-
huje osobitné prechodné ustanovenia. 



Životná poisťovňa

23

2. Princípy konsolidácie 
Účtovná závierka Spoločnosti a jej dcérskej spoločnosti sa zostavuje agregáciou rovnorodých polo-
žiek majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov a nákladov. Vnútroskupinové zostatky, transak-
cie a výsledné zisky z týchto transakcií sú eliminované v plnej výške.

Dcérske spoločnosti predstavujú podiely v podnikoch kontrolovaných Spoločnosťou. Kontrola exis-
tuje vtedy, keď spoločnosť priamo alebo nepriamo riadi finančné a prevádzkové činnosti podniku 
tak, aby mala z jeho činností prínos. Pri posudzovaní kontroly sa berú do úvahy aj existencia a dopad 
potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú v súčasnosti uplatniteľné a prevoditeľné. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti obsahuje účtovnú závierku spoločnosti AEGON Život-
ná poisťovňa, a.s., a spoločnosti AEGON partner, s.r.o., ktorá bola konsolidovaná metódou úplnej 
konsolidácie. Vzájomné pohľadávky a záväzky medzi spoločnosťami boli z konsolidovanej účtovnej 
závierky vylúčené. 

Vzhľadom na to, že Spoločnosť založila dcérsku spoločnosť, nevznikol pri prvej konsolidácii žiaden 
konsolidačný rozdiel.

3. Zaistenie
Zaisťovacie zmluvy

Zaisťovacia zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poistného rizika na iného 
poisťovateľa.

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná zmluva je zahrnutá do zaiste-
nia, ak je úhrnná suma v riziku na poistenú osobu vyššia ako 35 tis. EUR. Úhrnná suma v riziku je 
súčet súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na všetkých zmluvách (vrátane 
posudzovanej), na ktorých poistená osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 35 
tis. EUR je postupovaná zaisťovateľovi. Zaisťovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy 
s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 175 tis. EUR. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou 
sumou v riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú zaistené všetky poistné udalosti z týchto pripoistení vyplývajúce. Do za-
istenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva. Podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prí-
pade poistnej udalosti je 50 % poistnej sumy. Spoluúčasť poisťovne je 50 %. Zaistovateľ automaticky 
akceptuje všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 175 tis. EUR. Uzatvorenie 
zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy v riziku a aktuálnej mortality, resp. 
morbidity a platené štvrťročne za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo krytie v platnosti. Vý-
sledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia bez vplyvu amortizácie. Zaisťovacia 
zmluva neoslobodzuje prvopoistiteľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 
poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť – Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft.

Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťovateľom Reinsurance Group of America 
(RGA). Tieto produkty sú zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom poisťovne 33 tis. EUR. 
Limit automatickej akceptácie je 166 tis. EUR. 

Aktíva zo zaistenia

Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a podiel na zisku zaisťovateľa podľa 
podmienok zaisťovacej zmluvy. 
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4. Operácie v cudzej mene
Transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene inej ako je funkčná mena. 
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa platného kurzu Európskej cen-
trálnej banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa kurzu ECB 
platného k dátumu účtovnej závierky. Realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vyka-
zujú vo výkaze ziskov a strát. 

5. Nehmotný majetok
Nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene, zníženej o oprávky a akumulované straty zo 
znehodnotenia a odpisuje sa rovnomerne počas odhadovanej doby životnosti. Pre každý jednotlivý 
nehmotný majetok je stanovená individuálna doba životnosti.

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Počet rokov

Licencie, webový portál 5
Licence pre osobné počítače 3

Doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď účtovná hodnota majetku pre-
vyšuje jeho odhadovanú realizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty 
v používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. Hmotný majetok
Hmotný majetok je zaúčtovaný v obstarávacích cenách, znížený o oprávky a opravné položky. Spo-
ločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Pre každý jednotlivý hmot-
ný majetok je stanovená individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Počet rokov

Výpočtová technika – osobné počítače, LAN, prídavné zariadenia 3
Výpočtová technika – server 4
Automobily 3
Ostatné stroje a zariadenia, káblový systém, telek. stroje 5
Kancelársky nábytok, inventár 5

Technické zhodnotenie budov
Podľa dĺžky 

trvania nájmu 
(max. 15 rokov) 

Doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď účtovná hodnota majetku prevyšu-
je jeho odhadovanú realizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v pou-
žívaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.
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7. Finančný majetok
Klasifikácia

Spoločnosť má nasledovné druhy finančného majetku:

• finančný majetok k dispozícii na predaj (angl. AFS),

• finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (angl. FVTPL),

• úvery a pohľadávky.

Vykazovanie

Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú k dátumu uskutočnenia obchodu, ktorým 
je deň vyrovnania kúpy alebo predaja.

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípadoch:

• práva na peňažné toky z finančného aktíva vypršali,

•  Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z aktíva na tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok 
prevádzať zinkasované peňažné toky na tretiu osobu,

•  Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené s aktívom alebo nepreviedla takmer 
všetky riziká a úžitky spojené s aktívom, ale stratila kontrolu nad aktívom.

Prvotné ocenenie 

Pri prvotnom vykázaní účtovná jednotka ocení finančný majetok v jeho reálnej hodnote.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej hierarchie, ktorá odráža významnosť 
vstupov pri stanovení reálnej hodnoty:

• Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom trhu pre identický nástroj.

•  Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných vstupoch pozorovateľných priamo 
(t. j. ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodené od cien).

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 • kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné nástroje,

 •  kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na trhoch, ktoré sa považujú za menej 
aktívne alebo

 •  iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy priamo alebo nepriamo pozorovateľ-
né z trhových údajov.

• Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy nepozorovateľné na trhu.

  Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie techniky obsahujú vstupy, ktoré 
nie sú založené na pozorovateľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu mať 
významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na zá-
klade kótovanej ceny pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť významnú úpravu 
(nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

  
V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou 
so stavom k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych 
hodnôt:
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k 31. 12. 2010

Názov CP Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Trhová hodnota 
spolu

Štátne dlhopisy SR 7 559 – – 7 559
Bankové dlhopisy 505 – 505
Podielové fondy 680 – – 680
Investície v mene poistených
– podielové fondy 22 737 – – 22 737

Investície v mene poistených
– vklady v bankách – 2 189 – 2 189

SPOLU 30 976 2 694 – 33 670

k 31. 12. 2009

Názov CP Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Trhová hodnota 
spolu

Štátny dlhopis SR 4 086 – – 4 086
Podielové fondy 783 – – 783
Pokladničné poukážky 30 – – 30
Investície v mene poistených
– podielové fondy 15 343 – – 15 343

Investície v mene poistených
– vklady v bankách – 1 562 – 1 562

SPOLU 20 242  1 562 – 21 804

7.1 Finančný majetok k dispozícií na predaj

Finančný majetok k dispozícii na predaj je finančný majetok, ktorý nie je zaradený do kategórie fi-
nančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a pohľadávky, 
alebo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj zahŕňa majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré má Spoloč-
nosť v úmysle ponechať si na neurčitú dobu alebo ktoré by sa mohli predať na základe požiadavky 
v prípade problémov s likviditou, alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní ocenený v reálnej hodnote, ktorej 
súčasťou sú aj transakčné náklady, s následným precenením na reálnu hodnotu.

Reálna hodnota finančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a trhová hodnota, sa dá spoľahli-
vo odhadnúť, je vykázaná v kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie 
sú dostupné, reálna hodnota sa určuje odhadom použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných 
tokov.

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote finančného majetku k dispozícii na predaj sa vykazujú ako 
úpravy oceňovacích rozdielov z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát zo 
zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Pre finančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje ku každému dátumu zostavenia 
účtovnej závierky, či existujú objektívne dôkazy o tom, že investícia je znehodnotená (angl. impair-
ment, časť 8). Keď sa investícia predá alebo keď sa zistí, že sa znížila jej hodnota, kumulatívny zisk 
alebo strata, ktoré sa v minulosti vykázali v rámci oceňovacích rozdielov z precenenia majetku, sa 
vykáže vo výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie. 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze zis-
kov a strát, rovnako ako aj prípadné kurzové rozdiely.
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Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu na aktívnom trhu a ktorých reál-
nu hodnotu nemožno spoľahlivo určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom testu 
na znehodnotenie.

7.2 Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát

Finančný majetok klasifikovaný do tejto kategórie predstavuje finančný majetok klasifikovaný pri 
obstaraní ako finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát.

Tento finančný majetok predstavujú investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov pois-
tencov). Ide o finančný majetok, ktorý Spoločnosť drží na krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko 
znáša poistený (ide o produkty investičného životného poistenia, tzv. unit-linked).

Tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hodnotou (bez transakčných nákladov) 
a následne sa oceňuje reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Reálna hodnota finančných aktív, pre ktoré existuje aktívny trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo 
odhadnúť, sú vykázané v kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie 
sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných 
tokov.

Výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej mie-
ry a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát.

7.3 Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sú nederivátový finančný majetok s fixnými alebo s vopred stanovenými splát-
kami, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v krátkom 
čase. Sú tu zahrnuté aj poskytnuté pôžičky poistencom.

Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o straty zo zníženia hodnoty (angl. 
impairment, časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri obstaraní, upravená o splátky istiny 
a časové rozlíšenie úrokov metódou efektívnej úrokovej miery. 

Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú, ak je účtovná hodnota pohľadávky vyššia ako jej odhadovaná 
spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje testovaním. Uvedené zmeny sa vyka-
zujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi 
z titulu technickej rezervy z existujúcej poistnej zmluvy.

8. Zníženie hodnoty finančného majetku (angl. Impairment)
Indikátory zníženia hodnoty finančného majetku sa zhodnotia ku každému dátumu, ku ktorému 
je zostavovaná účtovná závierka. Zníženie hodnoty finančného majetku nastáva vtedy, ak existuje 
objektívny dôkaz zníženia hodnoty, ktorý je výsledkom jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým 
došlo po prvotnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované budúce peňažné toky 
finančného majetku. Pre finančný majetok účtovaný v amortizovanej hodnote je suma straty oce-
ňovaná ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a odhadovanou spätne získateľnou hodno-
tou (resp. súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov, diskontovaných pôvodnou 
efektívnou úrokovou mierou).

V prípade dlhových cenných papierov klasifikovaných ako k dispozícii na predaj, Spoločnosť individu-
álne posudzuje, či existuje objektívny dôkaz o znehodnotení. Hodnota znehodnotenia je kumulatívna 
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strata oceňovaná ako rozdiel medzi amortizovanou obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodno-
tou zníženou o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo 
výkaze ziskov a strát. Ak v nasledujúcom období vzrastie reálna hodnota dlhového cenného papiera 
a Nárast sa objektívne vzťahuje na udalosť po tom, ako bola strata zo znehodnotenia identifikovaná 
vo výkaze ziskov a strát, znehodnotenie je rozpustené vo výkaze ziskov a strát.

V prípade investícií do majetkových účastí klasifikovaných ako k dispozícii na predaj, medzi objek-
tívny dôkaz znehodnotenia taktiež patrí „významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej hodno-
ty investícií pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ pokles vyšší ako 30 % 
a „dlhšie trvajúci“ dlhší ako 12 mesiacov. V prípade existencie dôkazu znehodnotenia, kumulatívna 
strata oceňovaná ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodnotou zníženou 
o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo výkaze ziskov 
a strát, sa z položky „Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku“ vo vlastnom imaní reklasifikuje 
a zobrazí sa vo výkaze ziskov a strát. Zvýšenie reálnej hodnoty po znehodnotení sa vykazuje priamo 
vo výkaze komplexných ziskov a strát. 

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v pokladnici, ceniny a peňažné 
prostriedky v banke splatné na požiadanie.

10. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obstarávacie náklady k poistným zmlu-
vám), a to v sume, ktorá zodpovedá províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravidelne (ku koncu účtovného obdo-
bia) testujú na návratnosť (angl. recoverability). 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov je v súlade s metodikou skupiny 
AEGON (tzv. „AEGON Embedded Value Template“). Postup testu je nasledovný: súčasná hodnota 
budúcich ziskov pred zdanením, pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri čistom 
investičnom výnose (angl. net earned rate), sa porovnáva s hodnotou časovo rozlíšených obstará-
vacích nákladov. Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100 %, má potvrdiť, že časo-
vo rozlíšené obstarávacie náklady sú pokryteľné z budúcich ziskov (pomer k 31. 12. 2010 dosiahol 
672 % , k 31. 12. 2009: 486 %). 

11. Poistné zmluvy
Klasifikácia zmlúv

Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné riziko od inej strany (poistený) 
s dohodou, že odškodní poisteného v prípade, ak určená neistá budúca udalosť (poistná udalosť) 
negatívne ovplyvní poisteného, sú klasifikované ako poistné zmluvy.

Poistné riziko je riziko iné ako trhové riziko. Poistné zmluvy môžu obsahovať aj určité trhové riziko. 

Poistné riziko je významné len vtedy, ak vznik poistnej udalosti donúti Spoločnosť vyplatiť významnú 
sumu dodatočných plnení. Ak sa zmluva raz klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým ne-
zaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Všetky poistné produkty Spoločnosti sú definované ako poistné zmluvy, t. j. ako zmluvy, kde Spoloč-
nosť berie na seba významné poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

• Unit-linked

• Universal life
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Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre poistnú zmluvu sa vytvára osobné 
konto, ktorého hodnota sa zvyšuje alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 
rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

•  Pri Unit-linked je osobné konto vedené v jednotkách investičných fondov a investičné riziko ne-
sie poistník, ktorý si sám volí spomedzi ponúkaných investičných fondov.

•  Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene a Spoločnosť garantuje minimálne 
zúročenie prostriedkov na tomto účte (2,5 % p. a.), pričom v prípade vyššieho zhodnotenia sa 
klientom pripíše celých 100 % dosiahnutého výnosu.

Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných poistných krytí:

•  Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefit, Benefit Plus, Profi Invest, Penzia Plus, ZFP Život, 
ZFP Dôchodok, Profi Invest Plus)

•  Rizikové životné poistenie (Garant, Premium, Premium Move)

•  Detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia v prípade úmrtia tútora 
(Juventus)

•  Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistného v prípade úmrtia (AEGON Invest)

•  Zmiešané investičné životné poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia (AEGON Professional)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv životného poistenia nasledovné 
pripoistenia:

• Pripoistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym plnením

• Pripoistenie bežných úrazov

• Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením

• Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu

• Pripoistenie závažných chorôb

• Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného

• Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity

• Pripoistenie hospitalizácie

• Pripoistenie operácie v dôsledku choroby

• Detské úrazové pripoistenie

• Pripoistenie Miliónové plnenie

• Pripoistenie úmrtia

• Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody

• Úrazové pripoistenie detí JUNIOR

• Pripoistenie závažných chorôb II

• Pripoistenie závažných chorôb pre ženy
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• Pripoistenie trvalých následkov úrazov KOMPLET 

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym plnením KOMPLET 

• Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET 

• Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením KOMPLET 

• Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOMPLET

Vložené deriváty

V produktoch boli identifikované viaceré vložené deriváty, resp. opcie a garancie, ako napr. technic-
ká úroková miera, odkupná hodnota a podiel na zisku. Pretože všetky vložené deriváty sú úzko späté 
s hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.

12. Technické rezervy
Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z poisťova-
cej činnosti. Tieto rezervy sú vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve.

Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky voči poistencom vyplývajúce 
z platných poistných zmlúv. Rezervy boli vytvorené na základe obozretného a primeraného odhadu 
záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

Technická rezerva na poistné plnenia

Technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z poistných udalostí.

Rezerva sa tvorí na:

•  Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdobia a v bežnom účtovnom období 
nevybavené (angl. reported but not settled – RBNS)

•  Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdobia, ale nenahlásené (angl. incur-
red but not reported – IBNR)

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti 
na existujúce poistné zmluvy.

Výška IBNR rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlásených poistných plnení a priemerného 
omeškania v hlásení (vzhľadom na dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsledok za jeden mesiac 
sa určí ako násobok poistných udalostí zaregistrovaných v danom mesiaci a priemerom koeficien-
tov omeškania príslušných poistných udalostí. Koeficient omeškania je vyjadrený ako pomer počtu 
dní medzi vznikom poistnej udalosti a jej nahlásením a počtom dní za rok. Hodnota IBNR rezervy 
je kĺzavým súčtom posledných 12-mesačných medzivýsledkov. IBNR rezerva sa počíta zvlášť pre 
poistné udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

Technická rezerva na životné poistenie

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí na produkty s garantovanou technickou úrokovou 
mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistenca ku 
dňu účtovnej závierky. Hodnota osobného konta predstavuje sumu zaplateného poistného znížené-
ho o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poist-
ných podmienkach a zvýšeného o investičný výnos z investovania prostriedkov technických rezerv. 

Pre produkty Global, Premium a Premium Move Spoločnosť vytvára klasickú prospektívnu ma-
tematickú rezervu ako rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných budúcich poistných plnení 
a súčasnou hodnotou očakávaného budúceho poistného. 
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Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov v mene poistených

Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného poistenia (Unit Linked), kde investič-
né riziko nesie poistený.

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej zmluvy ku dňu vykázania rezervy. 
Hodnota osobného konta sa vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej jed-
notky príslušného finančného fondu. Do rezervy sa započítavajú aj finančné prostriedky, ktoré už 
boli zaplatené na poistnú zmluvu, ale ešte neboli zainvestované vo forme investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a znižuje o poplatky na krytie poistných 
rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. Výnosy z in-
vestícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.

13. Test primeranosti rezerv
Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vykonávaný prostredníctvom výpočtu 
minimálnej hodnoty poistných záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 
rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení ku koncu roka 2010 boli rovné: technické rezervy – 
obstarávacie náklady na poistné zmluvy – akumulovaný dlh:

• pre produkty typu Universal life: 3 814 – 272 – 36 = 3 506 tis. EUR

• pre produkty typu Unit-linked: 25 713 – 8 552 – 1 611 = 15 550 tis. EUR

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý model diskontovaných peňažných 
tokov (cash-flows) a najlepší odhad predpokladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre 
nepriaznivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle Odbornej smernice SSA
č. 1 o Teste primeranosti technických rezerv v životnom poistení.

Test primeranosti technických rezerv bol vykonaný na úrovni poistnej zmluvy k 31. 12. 2010. Spoloč-
nosť modelovala 100% portfólia životných rezerv. 

Model diskontovaných peňažných tokov (cash-flows)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom diskontovaných finančných tokov; 
boli modelované nasledovné finančné toky:

+  súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení (poistné plnenia pre prípad úmrtia + 
dožitia + choroby + úrazy + odkupné hodnoty)

+  súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné + udržiavacie + náklady spojené 
s poistnými udalosťami)

+ súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + kmeňové – storno-provízie)

– súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel budúcich záväzkov poisťovateľa a jeho 
budúcich príjmov, kde budúce záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 
a provízie a budúce príjmy a predstavuje očakávané poistné.

Najlepší odhad predpokladov ku dňu účtovnej závierky (best estimates)

Ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli stanovené na základe trhových úrokových mier 
a odhadov lokálnych expertov do budúcnosti, ktoré boli dostupné ku dňu účtovnej závierky. Ekono-
mické predpoklady o inflácii sú stanovené na základe odhadovaného vývoja inflácie v SR. Ekonomic-
ké predpoklady sú schvaľované výkonnou radou skupiny AEGON.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe výsledkov analýzy storna. Spoloč-
nosť vyhodnocuje storno štvrťročne.
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Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70 % populačnej mortality. Zároveň sa uplatňujú 
selekčné faktory v prvých 4 rokoch trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stanovené na základe 
aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli stanovené na základe podrobnej 
analýzy nákladov. Jednotkové náklady boli stanovované tak, aby v horizonte dosiahnutia účtovného 
zisku presiahli hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vplyvom inflácie nákladov.

Test adekvátnosti rezerv – najlepší odhad Universal Life Unit-linked

Minimálna hodnota poistných záväzkov 364 –29 886

Test citlivosti

Test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty poistných záväzkov na zmenu predpo-
kladov a umožňuje tak určiť predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku tohto 
dopadu. 

V nasledujúcej tabuľke je vidieť dopad zmien jednotlivých predpokladov na záväzky Spoločnosti:

Test adekvátnosti rezerv – test citlivosti Universal Life Unit-linked

Nárast mortality o 10 % 447 –29 168
Nárast morbidity o 10 % 421 –28 284
Nárast stornovosti o 10 % 502 –27 408
Nárast nákladov o 10 % 490 –28 079
Nárast infl ácie o 10 % 391 –29 409
Pokles inv. výnosu o 0,25 percent. bodu 535 –28 256
Pokles disk. sadzby o 0,25 percent. bodu 507 –27 372

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre nižšia alebo blízka nule. Tento vý-
sledok zodpovedá mladému portfóliu bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a ziskovou 
maržou. Postupom času, starnutím portfólia, sa minimálna hodnota záväzkov dostane nad nulu aj 
v prípade produktov unit-linked.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia nižšia ako výška upravených technic-
kých rezerv v životnom poistení. Z tohto dôvodu úprava technických rezerv nie je nutná.

14. Zamestnanecké požitky
Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých Spoločnosťou výmenou za služ-
by poskytované zamestnancami. Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých požitkov, ktoré predstavujú priebežne platené mzdy a od-
meny zamestnancom, odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-
mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a stravovanie, sú zamestnan-
com poskytované aj nižšie popísané požitky. 

Odchodné do dôchodku

Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnancom pri odchode do dôchodku 
odchodné. V súlade s touto právnou normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. 
Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb potrebných na vysporia-
danie záväzku za už odpracované roky v Spoločnosti.
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Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie

Spoločnosť prostredníctvom AEGON Group umožňuje svojim zamestnancom, aby sa po splnení ur-
čitých podmienok podieľali na share option pláne. Existujú dva druhy plánov: 

• Zamestnanecké opcie (SOP)

• Zamestnanecké právo na kúpu akcie (SARs)

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na hotovosť za určitých podmienok. Môžu 
si ich uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich rokov. 
Cena, za ktorú si právo môžu uplatniť, predstavuje trhovú hodnotu akcií AEGON Group na burze 
v Amsterdame. 

15. Daňové záväzky a pohľadávky
Splatné daňové pohľadávky a záväzky

Daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a je 
vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený 
o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu, da-
ňových úľav a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, 
ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Časť výnosov Spoločnosti (napr. úroky z vkladov) podlieha zrážkovej dani. Zaplatená zrážková daň sa 
považuje za preddavok na daň z príjmov. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú použitím súvahovej metódy z dočasných rozdie-
lov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie odlo-
ženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase realizácie majetku a záväzkov. Odložená 
daň, ktorá sa vzťahuje na položky preceňované do vlastného imania, je vykázaná vo vlastnom imaní 
a nie vo výkaze ziskov a strát.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsahu, v akom je pravdepodobné, že sa 
v budúcnosti dosiahnu dostatočné daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odlože-
né daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. Predpísané poistné
Predpísané hrubé poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa poistných zmlúv počas účtovného 
obdobia, nezávisle od skutočnosti, či sa tieto čiastky vzťahujú celé alebo len z časti na budúce účtov-
né obdobia. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného predpísaného v minulých účtovných 
obdobiach.

Vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé poistné sa znižuje o nezaplatené 
poistné.

17. Náklady na poistné plnenia 
Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo zlikvidovaných poistných udalostí alebo 
z titulu odkupu a vykazujú sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných hodnôt.

18. Úrokové výnosy a náklady
Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na základe časového rozlíšenia s po-
užitím efektívnej úrokovej miery. Výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z fi-
nančných nástrojov.
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19. Použitie odhadov, predpokladov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS vyžaduje, aby Spoločnosť využívala odhady, predpoklady 
a úsudky, ktoré ovplyvňujú používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, zá-
väzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú používané na základe historickej 
skúsenosti a iných rôznych faktorov, ktoré sa považujú za primerané za daných okolností. Ich vý-
sledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote majetku a záväzkov, ktoré nie sú zjavné 
z iných zdrojov. Aktuálne výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace predpo-
klady sú priebežne prehodnocované.

Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpočte technických rezerv (predo-
všetkým IBNR rezerv a technických rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt finančných ná-
strojov, opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových hodnôt hmotného a ne-
hmotného majetku a rezerv na zamestnanecké požitky.

Pri odhadovaní budúcich finančných tokov vyplývajúcich z existencie poistných zmlúv je použitá 
skupina predpokladov. Nemôže byť zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývo-
ja predikovaného na základe predpokladov. Všetky predpoklady sú odhadnuté na základe vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti a ostatných spoločností v skupine AEGON a skúsenosti celého poistného 
odvetvia.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technických rezerv, keď je porovnávaná 
hodnota technických rezerv so súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv. 
Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohodnotená s použitím najlepšieho odhadu predpokladov 
v čase vykonávania testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu finančných nástrojov z aktívnych trhov sa reál-
na hodnota určí použitím rôznych techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 
modelov. Vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý z uznávaných trhov, no v prípadoch, 
kde to nie je možné, sa pri stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady pred-
stavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

20. Manažment poistného a finančného rizika
Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a finančným rizikám. Patria sem hlavne zmeny v mortali-
tách, morbiditách a stornovosti poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká spojené s umiest-
ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych finančných aktív, ktoré sú vystavené rizikám 
menovým, riziku zmeny úrokových sadzieb, úverovému riziku, riziku zmeny cien na akciových tr-
hoch a iným rizikám.

Poistné riziko
Prehľad hlavných rizík, ktorým Spoločnosť čelí, je uvedený v tabuľke.

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 
•  Pre produkty, kde je pri úmrtí splatná vyššia z hodnôt, dohodnutá poistná 

suma alebo hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.
•  Pre produkty, kde je pri úmrtí splatná dohodnutá poistná suma spolu s hod-

notou účtu, je to poistná suma.
•  Pre produkty, kde poisťovňa preberá na seba povinnosť platiť poistné v prí-

pade úmrtia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poist-
ného.

Spoločnosť je vystavená riziku, že poistné udalosti budú nastávať častejšie ale-
bo vo vyššej hodnote, ako sa očakávalo.
Pre prípad dožitia Spoločnosť vypláca aktuálnu hodnotu účtu, teda nie je žiad-
ne mortalitné riziko.
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Morbiditné riziko
Pre rizikové pripoistenia je Spoločnosť v riziku na dohodnutú poistnú sumu, 
príp. súčasnú hodnotu zostávajúcich splátok poistného, ktoré by na seba pre-
brala v prípade invalidity poisteného.

Riziko stornovosti 

V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca od-
kupnú hodnotu, ktorá je rovná hodnote účtu zníženému o odkupný poplatok. 
Poistníkovi vzniká nárok na odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania 
poistenia (v prípade jednorazovo zaplateného poistného je to 12 mesiacov).
Riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne 
cash-fl ow budúcich rokov.

Náklady

Náklady sa pokrývajú z poplatkov, ktoré sú strhávané z osobných účtov poist-
ných zmlúv.
Riziko je, že Spoločnosť nedosiahne potrebné kritické množstvo poistných 
zmlúv, z ktorého by sa dal získať dostatočný objem poplatkov na vykrytie 
všetkých fi xných a variabilných nákladov.

Investičné výnosy

Garantovaná technická úroková miera 
je 2,5 % p. a. a 3 % p. a.
Riziko predstavuje možnosť, že v bu-
dúcnosti Spoločnosť nebude schopná 
získať zo svojho majetku požadované 
minimum vo výške technickej úroko-
vej miery. V tom prípade bude musieť 
alokovať chýbajúce výnosy zo svojich 
prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere 
poistník. Investičný výnos sa premiet-
ne do ceny investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného 
krytia 

Poistník má možnosť zvýšiť si poistné krytie o mieru infl ácie pri každom výročí 
uzatvorenia poistnej zmluvy. Nevyžaduje sa žiadna kontrola rizika. Je to riziko 
antiselekcie, že túto opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom.

Opcia čiastočného výberu 

Poistník má právo odkúpiť časť svojho účtu pred koncom poistnej doby, ale 
po uplynutí aspoň 36 mesiacov (v prípade jednorazovo zaplateného poistného 
je to 12 mesiacov).
Riziko pre Spoločnosť je, že klienti budú odkupovať vo väčšom množstve a Spo-
ločnosť nebude generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

Vnorené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou rizika pri schvaľovaní poistných 
zmlúv. Riadi sa pri tom pravidlami stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne 
limity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné zmluvy zaslané zaisťovateľovi 
na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. Volatilitu výšky poistných plnení z mortalitného rizika 
homogenizuje excedentným zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 

Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. V rámci neho monitoruje, či sa predpo-
klady použité pri ocenení produktov nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 
ziskovosť produktov.

Trhové riziko
Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2010 analýzu senzitivity trhového rizika v zmysle IFRS 7. Bolo 
zohľadnené zloženie investičného portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

• finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného životného portfólia (Unit-linked)

•  finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantovanou úrokovou mierou (Universal 
life)

• finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

V prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv zmien výnosov na hospodársky 
výsledok nulový. 

V prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou Spoločnosť alokuje poisteným 100 % 
dosiahnutého úrokového výnosu, t. j. vplyv zmien výnosov na hospodársky výsledok je nulový v prí-
pade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. V prípade zhodnotenia nižšieho ako garantova-
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ná úroková miera Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak pretože v produktovom 
portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria významnú 
časť, riziko zmeny úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.

• Menové riziko

  Spoločnosť má finančné investície, ktoré kryjú technické rezervy životného poistenia a voľné 
zdroje denominované v mene EUR a len nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov sú de-
nominované v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému menovému riziku.

• Riziko zmeny úrokovej sadzby

  Riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota finančného nástroja bude kolísať v dôsledku 
zmien trhových úrokových sadzieb, a taktiež aj v tom, že dátumy splatnosti úročených aktív sa 
líšia od dátumov splatnosti úročených záväzkov použitých na financovanie týchto aktív.

V prípade produktov Unit-linked, kde riziko z finančného umiestnenia nesie poistený, Spoločnosť 
na seba nepreberá úrokové riziko. Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garan-
tuje výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty 
s garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 
nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä štátne dlhopisy, je citlivý na zme-
ny trhových podmienok. Avšak ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2009 a 31. decem-
bru 2010 boli zvýšené/znížené o 0,25 % pri zachovaní ostatných premenných, dopad týchto zmien 
na vlastné imanie ku koncu nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2010 
a k 31. decembru 2009 je nasledovný:

K 31. 12. 2010 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Úročené aktíva 4 463 109 8 064 – – 27 097 39 733
Investície a investície
v mene poistených 3 558 109 8 064 – – 24 289 36 020

Pohľadávky – – – – – 2 808 2 808
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 905 – – – – – 905

Úročené záväzky – – – – – 2 840 2 840
Záväzky – – – – – 2 840 2 840

K 31. 12. 2009 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Úročené aktíva 4 314 – 4 086 – – 20 290 28 690
Investície a investície
v mene poistených 2 704 – 4 086 – – 16 126 22 916

Pohľadávky  – – – – – 4 164 4 164
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 1 610 – – – – – 1 610

Úročené záväzky – – – – – 3 873 3 873
Záväzky –  –  – – – 3 873 3 873

Úverové riziko

Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota finančného inštrumentu sa zníži v dôsledku 
zhoršenia kreditného ratingu emitenta tohto nástroja. Všetky investície Spoločnosti sú realizované 
v súlade s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom na rating a limit stanovený 
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pre emitenta. Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v dlhopisoch, podielo-
vých fondoch a vkladmi v bankách.

Rating investícií (finančný majetok k dispozícii na predaj + termínované vklady v bankách) k 31. de-
cembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovný:

Rating k 31. 12. 2010 Dlhopisy Vklady v bankách Podielové fondy

A+ (Standard & Poor’s)
A1 (Moody’s) 7 559 – –

A- (Standard & Poor’s)
A2 (Moody’s) 505 1 309 –

A3 (Moody’s) – 170 –
Majetok bez ratingu – – 680

Rating k 31. 12. 2009 Dlhopisy Vklady v bankách Podielové fondy

A+ (Standard & Poor’s) 4 116 – –
A- (Standard & Poor’s) – 108 –
Majetok bez ratingu – – 783

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať o pôžičku až do výšky dostatoč-
nej hodnoty osobného konta. V prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo nezni-
žuje, ale sa vedie záznam o aktuálnej hodnote pôžičky. Aktuálna hodnota pôžičky predstavuje hod-
notu istiny pôžičky, ktorá sa zvyšuje o úrok. Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, 
ktorá sa používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných účtoch produktov typu 
Universal life. Klient môže svoju pôžičku splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zapla-
tené mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. V prípade, že pôžička nebola 
splatená do konca poistnej doby, je poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2009, ktorý je po splat-
nosti k dátumu vykazovania vrátane prípadného znehodnotenia (pričom opravná položka je tvorená 
aj k pohľadávkam, ktoré neboli po splatnosti):

Výška pohľadávky
k 31. 12. 2010

Výška pohľadávky
po splatnosti
k 31. 12. 2010

Výška opravnej položky
k 31. 12. 2010

Pohľadávky voči
sprostredkovateľom 1 600 837 (1 232)

Výška pohľadávky
k 31. 12. 2009

Výška pohľadávky
po splatnosti
k 31. 12. 2009

Výška opravnej položky
k 31. 12. 2009

Pohľadávky voči
sprostredkovateľom 678 399 (484)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehodnotenia.

Riziko likvidity

Riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť finančného majetku sa môže líšiť od splatnosti fi-
nančných záväzkov, v dôsledku čoho Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje 
splatné záväzky.

Vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované úložky so splatnosťou do 2 týždňov v ko-
merčných bankách v Slovenskej republike. Časť finančného majetku k dispozícii na predaj je inves-
tovaná do vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoločnosti je zabezpečenie dostatočného množ-
stva peňažných prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží hotovosť a likvidné 
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vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky na splácanie záväzkov. Za bežných okolností sa väč-
šina poistných udalostí uhrádza prostriedkami prijatými od poistených.

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú likviditu odhadovaním budúcich pe-
ňažných tokov z poistných zmlúv, pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 
záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza analýza majetku a záväzkov zatriedených do skupín podľa ich zo-
statkovej splatnosti od dátumu účtovnej závierky do zmluvného dátumu ich splatnosti. Tabuľka sa 
zostavuje na základe najobozretnejšieho posudzovania dátumu splatnosti v prípade, keď existujú 
možnosti predčasného splatenia alebo splátkový kalendár umožňujúci predčasné splatenie. Ten 
majetok a záväzky, ktorý nemá zmluvnú dobu splatnosti, sa vykazujú spoločne v kategórii „neurče-
ná splatnosť“.

Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je 
nasledovná: 

K 31. 12. 2010 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Aktíva 5 121 2 867 8 155 – – 24 290 40 433
Investície a investície
v mene poistených 3 558 109 8 064 – – 24 289 36 020

Aktíva zo zaistenia – 687 – – – – 687
Daňové pohľadávky – 13 – – – – 13
Pohľadávky 658 2 058 91 – – 1 2 808
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 905 – – – – – 905

Záväzky 2 764 944 1 529 3 090 23 817 224 32 368
Technické rezervy 16 864 1 529 3 090 23 817 212 29 528
Záväzky 2 748 80 – – – 12 2 840
Čistá súvahová pozícia
k 31. 12. 2010 2 357 1 923 6 626 (3 090) (23 817) 24 066 8 065

K 31. 12. 2009 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Aktíva 6 099 1 999 4 026 – – 17 730 29 254
Investície a investície
v mene poistených 1 752 8 4 026 – – 17 730 22 916

Aktíva zo zaistenia – 559 – – – – 559
Daňové pohľadávky – 5 – – – – 5
Pohľadávky 2 737 1 427 – – – – 4 164
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 1 610 – – – – – 1 610

Záväzky 3 883 643 1 026 2 338 16 778 – 24 668
Technické rezervy 10 643 1 026 2 338 16 778 – 20 795
Záväzky 3 873  –  – – – – 3 873
Čistá súvahová pozícia
k 31. 12. 2009 2 216 1 356 3 000 (2 338) (16 778) 17 730 4 586

V analýze zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2010 aj k 31.12.2009 boli použité diskontované pe-
ňažné toky finančných záväzkov, ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontovaných peňažných 
tokov.
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21. Segmentové vykazovanie
IFRS 8: Prevádzkové segmenty 
Vyžaduje sa uverejňovanie informácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými rizikami a ziskovosťou a regulačné 
prostredie, povaha služieb, podnikateľské procesy, geografické pokrytie a typy klientov, ktorým sú 
poskytované produkty a služby, sú homogénne, Spoločnosť pôsobí ako jeden prevádzkový segment 
teda neaplikuje IFRS 8.

C. Poznámky k položkám súvahy a výkazu ziskov a strát

1. Nehmotný majetok
Zhrnutie pohybov nehmotného majetku počas rokov 2010 a 2009 je nasledovné: 

Zostatok
k 31. 12. 

2008
Prírastky Úbytky Zostatok

k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena spolu 1 139 372 186 1 325 165 69 1 421
Softvér – licencie 1 122 125 – 1 247 10 – 1 257
Softvér – PC 16 61 – 77 59 – 136
Drobný NIM 1 – – 1 – – 1
Obstaranie NIM – 186 186 – 96 69 27
Oprávky spolu (544) (278) – (822) (282) – (1 104)
Softvér – licencie (536) (268) – (804) (244) – (1 048)
Softvér – PC (7) (10) – (17) (38) – (55)
Drobný NIM (1) – – (1) – – (1)
ZOSTATKOVÁ HODNOTA 595 503 317

2. Hmotný majetok
Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2010 a 2009 je nasledovné:

Zostatok
k 31. 12. 2008 Prírastky Úbytky Zostatok 

k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena 
spolu 759 272 149 882 650 76 1 456

Hardvér – server 291 122 – 413 14 – 427
Ostatné stroje
a prístroje 121 9 – 130 20 – 150

Automobily 188 – 13 175 29 – 204
Technické zhodnotenie 
budovy 54 – – 54 2 – 56

Inventár a kancel. 
nábytok 82 5 – 87 10 – 97

Umelecké diela 23 – – 23 – – 23
Obstaranie HIM – 136 136 – 575 76 499
Oprávky spolu (289) (185) (13) (461) (196) – (657)
Hardvér – server (120) (84) – (204) (92) – (296)
Ostatné stroje
a prístroje (55) (25) – (80) (33) – (113)

Automobily (78) (57) (13) (122) (47) – (169)
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Technické zhodnotenie 
budovy (7) (4) – (11) (4) – (15)

Inventár a kancel. 
nábytok (29) (15) – (44) (20) – (64)

ZOSTATKOVÁ HODNOTA 470 421 799

3. Finančný majetok k dispozícii na predaj
Prehľad jednotlivých druhov finančného majetku k dispozícii na predaj k 31. decembru 2010 v člene-
ní na kótované a nekótované cenné papiere je v nasledovnej tabuľke:

Názov CP Obstará-
vacia cena

Amortizo-
vaná cena

Trhová 
cena

Precene-
nie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu
Kótované/ 

nekótované Trh

Štátne 
dlhopisy 
SR

7 105 7 305 7 413 108 146 7 559 kótované BCPB

Bankový 
HZL 502 502 496 (6) 9 505 nekótované –

Podielové 
fondy 614 614 680 66 – 680 kótované –

SPOLU 8 221 8 589 168 155 8 744

Prehľad jednotlivých druhov finančných aktív na predaj k 31. decembru 2009 v členení na kótované 
a nekótované cenné papiere je v nasledovnej tabuľke:

Názov CP Obstará-
vacia cena

Amortizo-
vaná cena

Trhová 
cena

Precene-
nie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu
Kótované/ 

nekótované Trh

Štátne 
dlhopisy 
SR

3 808 3 941 4 026 85 60 4 086 kótované BCPB

Podielové 
fondy 736 736 783 47 – 783 kótované –

Poklad-
ničné 
poukážky

30 – 30 – – 30 kótované –

SPOLU 4 574 4 839 132 60 4 899

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dlhové cenné papiere 102 85
Podielové cenné papiere 66 47
SPOLU 168 132

Zmena za obdobie 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 – zisk 36
Vplyv na komplexný výsledok
za obdobie 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 36
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4. Investície v mene poistených 
Štruktúra finančných investícií v mene poistených k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je 
nasledovná:

Položka Obstarávacia cena
k 31. 12 .2010

Trhová cena
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena
k 31. 12. 2009

Trhová cena
k 31. 12. 2009

Podielové fondy 20 765 22 737 14 203 15 343
Vklady v bankách  2 189 2 189 1 562 1 562
SPOLU 22 954 24 926 15 765 16 905

5. Aktíva zo zaistenia
Štruktúra aktív zo zaistenia k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 173 164
IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 149 –
Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 365 395
SPOLU 687 559

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi boli v účtovnej závierke k 31. 12. 2009 vykázané 
v súvahovej položke „Aktíva zo zaistenia“.

Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a verného prezentovania finančnej pozície Spoločnosti je tento 
zostatok v účtovnej závierke k 31. 12. 2010 vykázaný v položke „Pohľadávky z poistenia a ostatné 
pohľadávky“.

V nasledujúcej tabuľke je zachytený prevod zostatku medzi jednotlivými položkami:

31. 12. 2009 – pred 
zmenou (vykázaný
v účtovnej závierke

k 31. 12. 2009)
Prevod

31. 12. 2009 – po
zmene (vykázaný

v účtovnej závierke
k 31. 12. 2010)

Aktíva zo zaistenia 729 (170) 559
Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky 
(bez nákladov budúcich období) 3 798 170 3 968

6. Dane
Štruktúra daňových pohľadávok k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zaplatená zrážková daň 13 5
SPOLU 13 5
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Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov s použitím daňovej sadzby vo výške
19 % nasledovne:

k 31. 12. 2010

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daň. 

pohľadávka
/(záväzok)

Pohľadávky 2 808 5 004 2 196 417
Hmotný a nehmotný 
majetok 1 116 821 (295) (56)

Finančný majetok
k dispozícii na predaj 8 744 8 576 (168) (32)

Technické rezervy
na poistné plnenia 822 621 201 38

Záväzky 2 840 2 185 655 124
Daňová strata – – – –
Odložená daňová 
pohľadávka 491

Nevykázaná časť (491)
Odložená daňová 
pohľadávka vykázaná 
k 31. 12. 2010

–

k 31. 12. 2009

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daň. 

pohľadávka
/(záväzok)

Pohľadávky 3 956 6 333 2 377 452
Hmotný a nehmotný 
majetok 924 656 (268) (51)

Finančný majetok
k dispozícii na predaj 4 899 4 767 (132) (25)

Technické rezervy
na poistné plnenia 636 449 187 36

Záväzky 3 873 2 841 1 032 196
Daňová strata – 105 105 20
Odložená daňová 
pohľadávka 628

Nevykázaná časť (628)
Odložená daňová 
pohľadávka vykázaná 
k 31. 12. 2009

–

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov 
a ich daňovými hodnotami Spoločnosť nevykázala k 31. 12. 2010 v účtovnej závierke odloženú daňo-
vú pohľadávku (ani k 31. 12. 2009), pretože jej realizácia nie je (nebola) istá. 

Výška splatnej dane z príjmov za rok 2010 predstavuje 0 EUR (rok 2009: 0 EUR). V roku 2010, rovna-
ko ako v roku 2009, Spoločnosť umoruje daňové straty z predchádzajúcich účtovných období.
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7. Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky
Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2009 a k 31. decembru 2008 je nasledovná:

Pohľadávky voči:
Amortizovaná 

hodnota
k 31. 12. 2009

Opravné 
položky

Čistý zostatok 
k 31. 12. 2009

Amortizova-
ná hodnota

k 31. 12. 2010
Opravné 
položky

Čistý zostatok 
k 31. 12. 2010

Poistencom 1 426 – 1 426 1 647 – 1 647
Sprostredkovateľom 678 484 194 1 600 1 232 368
Zaisťovateľom 170 – 170 276 – 276
Z obchodovania 1 266 – 1 266 – – –
Ostatným subjektom 1 071 – 1 071 495 – 495
Náklady budúcich 
období 37 – 37 22 – 22

SPOLU 4 648 484 4 164 4 040 1 232 2 808

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2010 a 2009 nasledovné:

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Opravné položky 
k pohľadávkam voči: Začiatočný stav Tvorba Použitie

/rozpustenie Konečný stav

Sprostredkovateľom 484 1 326 578 1 232
SPOLU 484 – –  1 232

1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Opravné položky 
k pohľadávkam voči: Začiatočný stav Tvorba Použitie

/rozpustenie Konečný stav

Sprostredkovateľom 288 196 – 484
SPOLU 288 196 – 484

8. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 
2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Pokladničné hodnoty 4 4
Peniaze na ceste a ceniny 12 5
Bankové účty 889 1 601
SPOLU 905 1 610

Na účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie „Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty“ radia aj termínované vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov. Ich hod-
nota k 31. decembru 2010 dosiahla 1 371 tis. EUR (k 31. decembru 2009: 108 tis. EUR).

9. Základné imanie, rezervný fond a ostatné kapitálové fondy
Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2010 pozostáva zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 
2009: 4 000 akcií), pričom nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. EUR:

Akcionár Počet akcií Vlastníctvo 
(%)

Podiel hlasovacích 
práv (%)

USFH – Nezam B.V. 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené. 
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Rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchodného zákonníka vo výške 10 % z vyká-
zaného čistého zisku. Pretože jeho výška už dosiahla zákonný limit 10 % základného imania, ďalej 
sa netvorí (503 tis. EUR).

Súčasťou rezervného fondu sú taktiež rozdiely vzniknuté pri konverzii základného imania
(985 tis. EUR). Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej spoločnosti. Materská
spoločnosť poskytla Spoločnosti počas roku 2010 ďalšie zdroje vo výške 2 700 tis. EUR vo forme 
vkladu do ostatných kapitálových fondov (v roku 2009 to bolo 5 500 tis. EUR).

Presun medzi položkou základné imanie a rezervný fond vo výške 985 tis. EUR bol spôsobený
konverziou základného imania, ktoré bolo upísané v mene EUR ocenené k 31. decembru 2008
historickým kurzom (4 985 tis. EUR) a jeho hodnotou v obchodnom registri (splatenou hodnotou
4 000 tis. EUR).

10. Technické rezervy
Technická rezerva na životné poistenie:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 3 254 2 695
Zaplatené poistné 1 547 1 490
Pripísaný úrok 104 86
Rizikové poplatky a iné poplatky (775) (624)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (350) (393)

KONEČNÝ STAV 3 780 3 254

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 16 905 10 259
Zaplatené poistné 24 086 19 185
Pripísaný úrok alebo výnos 1 355 2 174
Rizikové a iné poplatky (15 265) (12 926)
Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (2 155) (1 787)
KONEČNÝ STAV 24 926 16 905

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška):

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 636 297
Tvorba 1 510 1 093
Rozpustenie (1 324) (754)
KONEČNÝ STAV 822 636

z toho: RBNS rezerva 472 449
IBNR rezerva 350 187
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11. Ostatné záväzky
Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

Záväzky 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sprostredkovatelia 818 1 742
Dodávatelia 225 356
Zaisťovateľ 798 999
Poistenci 565 380
Zamestnanecké požitky 430 384
Ostatné dane 4 5
Ostatné – 7
SPOLU 2 840 3 873

12. Predpísané poistné
Hrubá výška predpísaného poistného za roky 2010 a 2009 je nasledovná:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Bežne platené poistné 24 681 20 354
Jednorázovo platené poistné 622 298
SPOLU 25 303  20 652

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom (1 528) (1 149)
ČISTÉ POISTNÉ 23 775 19 503

13. Ostatné technické výnosy
Ostatné technické výnosy za roky 2010 a 2009 pozostávali z nasledovného:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Úrokové výnosy 227 174
Ostatné výnosy 118 57
Výnos z investovania spolu 345 231
Realizované a nerealizované zisky z investícií
v mene poistených 1 342 2 174

Výnos zo zaistenia – profi tsharing 356 397
Ostatné výnosy 21 12
SPOLU 2 064 2 814

V členení podľa typu investície:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Výnosy z fi nančných investícií krytých životnou rezervou 104 86
Zisky z fi nančných investícií v mene poistených 1 342 2 174
Výnosy z vlastného kapitálu 617 545
Ostatné výnosy 1 9
SPOLU 2 064 2 814
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14. Poistné plnenia
Poistné plnenia v hrubej výške pozostávajú z nasledovných nákladových položiek:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Škody (1 227) (526)
Maturity (18) (25)
Odkupy a čiastočné odkupy (1 793) (1 542)
SPOLU (3 038) (2 093)

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce tabuľky.

K 31. 12. 2010:

Vznik škody/
rok hlásenia 0 1 2 3 4 5 6 Výplata 

spolu
Stav RBNS

k 31. 12. 2010
Stav IBNR

k 31. 12. 2010
2004 116 133 0 0 0 0 0 249 0 0
2005 23 14 13 0 0 0 50 4 0
2006 31 30 0 0 0 61 25 0
2007 72 14 6 1 93 12 3
2008 206 144 11 361 21 46
2009 462 193 655 114 139
2010 749       749 295 162

2 219 472 350

K 31. 12. 2009:

Vznik škody/
rok hlásenia 0 1 2 3 4 5 Výplata 

spolu
Stav RBNS

k 31. 12. 2009
Stav IBNR

k 31. 12. 2009
2004 116 30 0 0 0 0 146 73 1
2005 23 13 13 0 0 49 14 0
2006 30 30 0 0 60 26 1
2007 71 14 5 90 20 6
2008 201 131 332 73 81
2009 314 314 243 98

992 449 187

15. Zmena stavu technických rezerv

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (525) (559)
Zmena stavu technických rezerv na krytie rizika 
z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených* (7 800) (6 213)

SPOLU (8 325) (6 772)
*zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom
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16. Provízie a prevádzkové náklady
Provízie a prevádzkové náklady za roky 2010 a 2009 pozostávali z nasledovného:

Druh nákladu 1. 1. – 31. 12. 2010 1.1 . – 31. 12. 2009

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (11 272) (11 334)
Provízie (8 363) (12 602)
Reklama a podpora obchodu (827) (907)
Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (29) (234)
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady (1 856) 2 699
Ostatné (197) (290)
Správna réžia, z toho: (3 747) (3 463)
Mzdy (1 570) (1 373)
Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (416) (353)
Ostatné personálne náklady (7) (12)
Nájomné a ostatné súvisiace náklady s nájmom (396) (465)
Poštovné a telekomunikačné poplatky (206) (189)
Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky* (206) (231)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (478) (463)
Údržba softvéru a ostatné IT služby (193) (244)
Ostatné (276) (133)
PROVÍZIE A PREVÁDZKOVÉ Náklady spolu (15 020) (14 797)

* z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 32 tis. EUR (v roku 2009: 31 tis. EUR) a poplatok za overenie konsolidačného balíka
31 tis. EUR (v roku 2009: 31 tis. EUR)

17. Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči 
sprostredkovateľom (748) (196)

Odpis pohľadávok (85) (30)
SPOLU (833) (226)

18. Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami 
Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré predstavujú:

•  podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkova-
teľov, kontrolujú Spoločnosť alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

•  podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré nie sú podnikmi s rozhodujúcim vply-
vom ani spoločnými podnikmi,

•  kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, majúce kompetencie a zodpoved-
nosť za plánovanie, rozhodovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich blízkych 
príbuzných,

•  podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach vlastní priamo alebo nepriamo ktorá-
koľvek osoba opísaná v predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba významný 
vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom Spoločnosti a podniky, ktoré majú so Spoloč-
nosťou spoločného člena kľúčového manažmentu.
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Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje na podstatu vzťahu, a nie na jej 
formu. Uvedené operácie boli vykonané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2010 a nákladov a výnosov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2010 
voči podnikom v skupine je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Materská spoločnosť – –
Ostatné spoločnosti
v skupine 118 65 Prijaté služby,

refakturované služby

Vedenie spoločnosti – 186 Mzdové náklady,
zamestnanecké požitky

SPOLU 118 251

Spriaznené strany Náklad Výnos Popis

Materská spoločnosť – –
Ostatné spoločnosti
v skupine 113 7 Prijaté služby, 

sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 462 – Mzdové náklady,
zamestnanecké požitky

SPOLU 575 7

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2009 a nákladov a výnosov za rok 2009 voči podnikom
v skupine je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojene spoločnosti – 115 Vyfakturované služby,
sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 87 116 Mzdové náklady,
zamestnanecké požitky

SPOLU 87 231

Spriaznené strany Náklad Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 489 3 Vyfakturované služby, 
sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 581 – Mzdové náklady,
zamestnanecké požitky

SPOLU 1 070 3

19. Riadenie kapitálu
Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na kapitál, ktoré sú upravené záko-
nom o poisťovníctve a aj reguláciami štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery solventnosti, ktorá by mala dosa-
hovať najmenej výšku požadovanej miery solventnosti, v súlade s Opatrením NBS č. 25/2008. 

K 31. 12. 2010, ako aj k 31. 12. 2009, skutočná miera Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej 
miery solventnosti. 
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20. Následné udalosti 
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali 
vykázanie v poznámkach alebo úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2010.

Táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 31. marca 2011. 

Podpis v mene predstavenstva:

Ing. Jana Gruntová Ing. Peter Jung
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
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Správa nezávislého audítora
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8. Individuálna účtovná závierka

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2010

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
v znení prijatom Európskou úniou

(údaje v tisícoch EUR)

Životná poisťovňa
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Súvaha k 31. 12. 2010

Výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Výkaz o peňažných tokoch za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Poznámky k účtovnej závierke

A. Všeobecné informácie o spoločnosti

1. Údaje o spoločnosti a predmet činnosti

2. Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a materskej spoločnosti celej skupiny

B. Významné účtovné zásady a účtovné metódy

1. Východiská pri zostavovaní účtovnej závierky

2. Zaistenie

3. Operácie v cudzej mene

4. Nehmotný majetok

5. Hmotný majetok

6. Investícia v dcérskej spoločnosti

7. Finančný majetok

8. Zníženie hodnoty finančného majetku

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

10. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady

11. Poistné zmluvy

12. Technické rezervy

13. Test primeranosti rezerv

14. Zamestnanecké požitky

15. Daňové záväzky a pohľadávky

16. Predpísané poistné

17. Náklady na poistné plnenia

18. Úrokové výnosy a náklady

19. Použitie odhadov, predpokladov a úsudkov

20. Manažment poistného a finančného rizika

21. Segmentové vykazovanie
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C. Poznámky k položkám súvahy a výkazu zisku a strát

1. Nehmotný majetok

2. Hmotný majetok

3. Finančný majetok k dispozícii na predaj

4. Investície v mene poistených

5. Investícia v dcérskej spoločnosti

6. Aktíva zo zaistenia

7. Dane

8. Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

10. Základné imanie, rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

11. Technické rezervy

12. Ostatné záväzky

13. Predpísané poistné

14. Ostatné technické výnosy

15. Poistné plnenia

16. Zmena stavu technických rezerv

17. Provízie a prevádzkové náklady

18. Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív 

19. Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami

20. Riadenie kapitálu

21. Následné udalosti
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Súvaha k 31. 12. 2010

Pozn. 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Majetok
Nehmotný majetok C.1 290 467
Investícia v dcérskej spoločnosti C.5 1 105 604
Pôžičky poistencom  871 1 004
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 8 824 10 679
Hmotný majetok C.2 252 362
Finančný majetok k dispozícii na predaj C.3 8 744 4 899
Investície v mene poistených (fi nančný majetok vykazovaný 
reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) C.4 24 926 16 905

Aktíva zo zaistenia C.6 687 559
Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky C.8 3 039 3 997
Daňové pohľadávky C.7 13 5
Termínované vklady v bankách C.9 1 479 108
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.9 717 1 595
Majetok spolu 50 947 41 184

Vlastné imanie a záväzky
Základné imanie C.10 4 000 4 000
Rezervný fond C.10 1 488 1 488
Ostatné kapitálové fondy C.10 18 490 15 790
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 168 132
Hospodársky výsledok minulých období  (4 453) (2 917)
Hospodársky výsledok bežného obdobia  (771) (1 536)
Vlastné imanie spolu  18 922 16 957

Technické rezervy na životné poistenie C.11 3 780 3 254
Technické rezervy v mene poistených C.11 24 926 16 905
Technické rezervy na poistné plnenia C.11 822 636
Ostatné záväzky C.12 2 497 3 432
Záväzky spolu  32 025 24 227
Vlastné imanie a závazky spolu  50 947 41 184
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Výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pozn. 1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Predpísané poistné 25 303 20 652

Poistné postúpené zaisťovateľom (1 528) (1 149)
Čisté poistné  C.13 23 775 19 503
Výnos z investovania 365 234
Výnos zo zaistenia 356 397
Realizované a nerealizované zisky z investícií
v mene poistených 1 342 2 174

Ostatné výnosy  3 6
Ostatné technické výnosy spolu C.14 2 066 2 811

Výnosy spolu  25 841 22 314

Poistné plnenia v hrubej výške C.15 3 038 2 093
Podiel zaisťovateľa na poistených plneniach   (485)  (201)
Zmena stavu rezervy na poistné plnenia   186  339 
Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné 
plnenia  (158) (67)

Čisté poistné plnenia  2 581 2 164
Zmena stavu technických rezerv C.16 8 325 6 772
Provízie a prevádzkové náklady C.17 15 005 14 791
Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív C.18 701 123

Náklady spolu  26 612 23 850
Hospodársky výsledok pred zdanením   (771)  (1 536)
Daň z príjmov  0 0
Hospodársky výsledok po zdanení   (771) (1 536)

Výkaz komplexného výsledku
za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pozn. 1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Hospodársky výsledok po zdanení (771) (1 536)

Ostatné komplexné zisky/straty   
Oceňovacie rozdiely z majetku určeného na predaj C.3 36 177 
Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostaté komplexné zisky/
straty – –

Ostatné komplexné zisky/straty po zdanení  36  177 
Komplexný hospodársky výsledok po zdanení (735)  (1 359)
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní
za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Základné 
imanie

Rezervný 
fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Nerozdelený 
hospodár-

sky výsledok

Oceňovacie 
rozdiely

k precene-
niu majetku 
a záväzkov

Spolu

Stav k 1. 1. 2009  4 985 503  10 290 (2 917)  (45)  12 816 
Vklad akcionára   5 500   5 500
Presuny (985) 985    –
Hospodársky 
výsledok    (1 536)  (1 536)

OR k preceneniu 
majetku a záväzkov     177 177

Stav k 31. 12. 2009  4 000  1 488  15 790 (4 453)  132  16 957 
Vklad akcionára   2 700   2 700
Hospodársky 
výsledok    (771)  (771)

OR k preceneniu 
majetku a záväzkov     36 36

Stav k 31. 12. 2010  4 000  1 488  18 490 (5 224) 168 18 922 
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Výkaz o peňažných tokoch za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2010

1. 1. –
31. 12. 2009

Peňažné toky z prevádzkových činností
Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením (771) (1 536)
Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:   

Odpisy pozemkov, budov a zariadení  152  139 
Amortizácia nehmotného majetku  268  245 
Straty zo zníženia hodnoty  300 0
(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty fi nančného majetku (FVTPL)  (831)  (2 368)
Tvorby/(rozpustenia) opravných položiek k pohľadávkam, (odpisy) 
pohľadávok  401  123 

Úrokové výnosy  (247)  (176)
Úrokové náklady  0 0
Prijaté úroky  60  69 

Zmena stavu pracovného kapitálu:   
(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch  1 856  (2 699)
(Nárast)/pokles vo FU v mene poistených  (7 190)  (4 278)
(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia  (128)  (209)
(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných pohľadávkach  548  (2 349)
Nárast/(pokles) v rezervách vyplývajúcich z poistných a investičných 
zmlúv  8 732  7 544 

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch
a časovom rozlíšení  (732)  463 

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia  (201)  618 
Zaplatené úroky – –
Zaplatená daň z príjmu – –

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 2 217 (4 414)

Peňažné toky z investičných činností
Nákup pozemkov, budov a zariadenia  (42)  (129)
Nákup ostatného nehmotného majetku  (92)  (148)
Navýšenie investície v dcérskej spoločnosti  (801) –
Nákup fi nančného majetku  (4 144)  (6 167)
Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku 547 5 708
Peňažné toky z investičných činností, netto (4 532)  (736)

Peňažné toky z fi nančných činností
Príjmy od akcionára /navýšenie kapitál. fondov 2 700 5 500
Peňažné toky z fi nančných činností, netto 2 700 5 500

Peňažné toky spolu 385 350

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 703 1 353
Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 088 1 703
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A. Všeobecné informácie o spoločnosti

1. Údaje o spoločnosti a predmet činnosti
Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku 

AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), IČO 35979356, so sídlom Slávičie údolie 106, 
Bratislava, bola založená dňa 30. januára 2006. Národná banka Slovenska v zmysle zákona č.95/2002 
Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov udelila 8. februára 2006 povolenie na vznik a čin-
nosť poisťovne (číslo UDK – 001/2006/POIS). 

Do obchodného registra bola Spoločnosť zapísaná dňa 14. februára 2006 a poisťovaciu činnosť za-
čala vykonávať dňom 1. júla 2006.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného po-
istenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví:

1.  Poistenie pre prípad úmrtia, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad úmrtia alebo 
dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

3.  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého odvetvia uvedeného 
v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady
Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2010:
Predseda: Ing. Jana Gruntová

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík (od 26. 7. 2010)

 Daniel Čačo (do 26. 7. 2010)

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2010:
Predseda: Ing. Peter Brudňák 

Členovia: Péter Máhig 

 Eszter Horpacsy 

2. Obchodné meno priamej materskej spoločnosti
a materskej spoločnosti celej skupiny
Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská spoločnosť Hlavná materská spoločnosť

Meno USFH – Nezam B.V. AEGON N.V.

Sídlo AEGONplein 50, s-Gravenhage, 
2591TV, Holandsko

AEGONplein 50, s-Gravenhage, 
2591TV, Holandsko

Miesto AEGONplein 50, s-Gravenhage, 
2591TV, Holandsko

AEGONplein 50, s-Gravenhage, 
2591TV, Holandsko
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Spoločnosť je materská spoločnosť konsolidovanej skupiny, do ktorej patrí dcérska spoločnosť
AEGON partner, s.r.o., so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100 % podiel. 
Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis. EUR (2009: 604 tis. EUR). Hlavnou činnosťou spo-
ločnosti AEGON partner, s.r.o., je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti bola vydaná 31. 3. 2010 a je prístupná v sídle 
Spoločnosti.

B. Významé účtovné zásady a účtovné metódy

1. Východiská pri zostavovaní účtovnej závierky
Táto účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára 
2010 do 31. decembra 2010 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (ďalej 
aj „IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou, platnom ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a rov-
nako v súlade s § 17a zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov). 

Účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2010, výkazu ziskov a strát za obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2010, výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. januára
do 31. decembra 2010, výkazu zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára do 31. decembra 
2010, výkazu peňažných tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a poznámok k účtov-
nej závierke za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trva-
nia Spoločnosti (angl. going concern).

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem finančného majetku určeného 
na predaj a finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (finančné 
umiestnenie v mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej hodnote. 

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického prostredia, v ktorom Spoločnosť vy-
konáva svoje aktivity. Funkčná mena a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka Spoločnosti, 
je euro (ďalej len „EUR“) a všetky zostatky sú uvedené v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo strát sú uvedené v zátvorkách.

V roku 2010 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydali Rada 
pre medzinárodné účtovné štandardy a Výbor pre interpretácie medzinárodného finančného výkaz-
níctva pri IASB v znení prijatom Európskou úniou (EÚ), ktoré sa týkajú jej prevádzky.

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, ktoré nadobudli účinnosť počas roku 
2010:

• IFRS 2 Platby na základe akcií (revidovaný)

  IASB vydala novelu IFRS 2, ktorá objasnila rozsah pôsobnosti a účtovanie vnútroskupinových 
transakcií s platbami na základe akcií vyrovnaných peňažnými prostriedkami.

•  IFRS 3 Podnikové kombinácie (revidovaný) a IAS 27 Konsolidované a individuálne účtovné zá-
vierky (aktualizovaný)

  IFRS 3 (revidovaný) zavádza významné zmeny v účtovaní podnikových kombinácií, ktoré nasta-
nú, keď zmena nadobudne účinnosť. Zmeny majú vplyv na ocenenie nekontrolojúceho podielu, 
účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, prvotné vykázanie, ako aj následné oceňovanie 
podmienených plnení a podnikových kombinácií realizovaných postupne. Tieto zmeny budú mať 
vplyv na hodnotu goodwillu, výsledok hospodárenia v účtovnom období, keď sa akvizícia usku-
toční, a budúce hospodárske výsledky. 
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  IAS 27 (aktualizovaný) vyžaduje, aby sa zmena v majetkovom podiele v dcérskej spoločnosti
(bez straty kontroly) účtovala ako transakcia s vlastníkmi. Takáto transakcia nepovedie k vzniku 
goodwillu ani zisku alebo straty. Aktualizovaný štandard ďalej upravuje účtovanie o stratách vy-
kázaných dcérskymi spoločnosťami, ako aj o strate kontroly nad dcérskou spoločnosťou. Zme-
ny v rámci IFRS 3 (revidovaný) a IAS 27 (aktualizovaný) sa uplatnia na transakcie uskutočnené
po 1. januári 2010.

•  IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie – položky, ktoré možno určiť 
na zabezpečenie

  V dodatku sa objasňuje, že účtovná jednotka smie ako zabezpečenú položku určiť časť zmien 
reálnej hodnoty alebo premenlivých peňažných tokov finančného nástroja. Sem patrí aj určenie 
inflácie ako zabezpečeného rizika v konkrétnych situáciách. 

• IFRIC 17 Rozdelenie nepeňažných aktív vlastníkom

  Táto interpretácia poskytuje návod, ako účtovať dohody, na základe ktorých účtovná jednotka 
distribuuje nepeňažné aktíva akcionárom formou rozdelenia rezervných fondov alebo dividend. 

• Vylepšenia IFRS

  V máji 2008 a apríli 2009 IASB publikovala komplexnú novelizáciu viacerých štandardov, za-
meranú predovšetkým na odstránenie existujúcich rozporov v jednotlivých štandardoch, ako aj 
na objasnenie terminológie. Každý štandard obsahuje osobitné prechodné ustanovenia. 

 Vydané v máji 2008

 IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

  Štandard objasňuje, že ak je dcérska spoločnosť klasifikovaná ako držaná na predaj, všetok
jej majetok a záväzky sa klasifikujú ako držané na predaj aj v prípade, ak si účtovná jednotka 
po príslušnej obchodnej transakcii ponechá menšinový podiel. 

 Vydané v apríli 2009

 IFRS 2 Platby na základe podielov

  Štandard objasňuje, že vklad podniku pri založení spoločného podniku a kombinácie pod
spoločnou kontrolou nespadajú pod rozsah pôsobnosti IFRS 2. Účinný pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. júla 2009 a neskôr. 

 IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

  Štandard objasňuje, že zverejnenia požadované vzhľadom na dlhodobý majetok a skupiny aktív 
a záväzkov klasifikované ako držané na predaj, resp. ukončené činnosti, sú výlučne tie, ktoré 
stanovuje štandard IFRS 5. Požiadavky na zverejnenie podľa iných IFRS platia len vtedy, ak sú 
špecificky požadované pre takýto dlhodobý majetok alebo ukončené činnosti. 

 IFRS 8 Prevádzkové segmenty

  Štandard objasňuje potrebu vykazovania aktív a záväzkov segmentu len vtedy, ak sú začlenené 
do správ, ktoré používa kľúčový manažment. 

 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky 

  Klasifikácia konvertibilných nástrojov na krátkodobé a dlhodobé: Zmluvné podmienky záväzku, 
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ktorý kedykoľvek môže byť vyrovnaný prostredníctvom emisie kapitálových nástrojov podľa voľ-
by protistrany, nemajú vplyv na jeho klasifikáciu. Účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2010 alebo neskôr. 

 IAS 7 Výkazy peňažných tokov

  Štandard stanovuje, že len výdavky, ktoré majú za následok zaúčtovanie aktíva, možno klasifiko-
vať ako peňažné toky z investičnej činnosti. Táto novela by ovplyvnila zobrazenie podmieneného 
plnenia pri podnikovej kombinácii ukončenej v roku 2010 peňažným plnením v rámci výkazu 
peňažných tokov okrem iného. 

 IAS 17 Lízingy – Klasifikácia prenájmu pozemku a budov

  V štandarde sa odstránili konkrétne ustanovenia týkajúce sa klasifikácie lízingu pozemkov, aby 
tak zostali v platnosti len všeobecné ustanovenia. Účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 
sa 1. januára 2010 alebo neskôr.

 IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

  Novela objasňuje, že najväčšia jednotka, na ktorú sa smie alokovať goodwill nadobudnutý pri 
podnikovej kombinácii, je prevádzkový segment v súlade s definíciou v IFRS 8 pred agregovaním 
na účely vykazovania.

 IAS 38 Nehmotný majetok – Následné dodatky vyplývajúce z IFRS 3

  Ak je nehmotný majetok nadobudnutý pri podnikovej kombinácii identifikovateľný len spolu 
s iným nehmotným majetkom, nadobúdateľ smie zaúčtovať príslušnú skupinu nehmotného 
majetku ako jedno aktívum pod podmienkou, že tieto aktíva majú podobnú životnosť. 

 IAS 38 Nehmotný majetok – Oceňovanie reálnou hodnotou

  Zmena spresňuje, že metódy oceňovania na určenie reálnej hodnoty nehmotného majetku na-
dobudnutého pri podnikovej kombinácii uvedenej štandardom predstavujú len príklady a nema-
jú za cieľ obmedzovať metódy, ktoré možno použiť.

 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

  Posúdenie pokút za predčasné splatenie úveru ako vložených derivátov: Opcia na predčasné 
splatenie sa považuje za úzko spätú s podkladovou zmluvou v prípadoch, keď realizačná cena 
kompenzuje veriteľovi približnú súčasnú hodnotu zmareného úroku počas pretrvávajúceho ob-
dobia platnosti podkladovej zmluvy. Účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 
alebo neskôr. 

 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

  Výnimka z pôsobnosti platná pre zmluvy o podnikovej kombinácii: Výnimka z pôsobnosti pre 
zmluvy o podnikovej kombinácii uzatvorené medzi nadobúdateľom a predávajúcim o kúpe pod-
niku k určitému budúcemu dátumu, platí len vzhľadom na záväzné zmluvy o kúpe v budúcnosti. 
Výnimka neplatí pre derivátové zmluvy, v rámci ktorých je nutné podniknúť ďalšie kroky. Účinný 
prospektívne vzhľadom na všetky nevypršané zmluvy pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 
1. januára 2010 alebo neskôr.
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 IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie 

  Účtovanie o zabezpečení peňažných tokov: Zisky alebo straty zo zabezpečenia peňažných to-
kov z očakávanej transakcie, ktorá následne vyústi do vykázania finančného nástroja, resp. zo 
zabezpečenia peňažných tokov vykázaných finančných nástrojov, treba reklasifikovať z vlastné-
ho imania do výsledovky v tom istom období alebo obdobiach, počas ktorých zabezpečované 
predpokladané peňažné toky ovplyvňujú hospodársky výsledok. Účinný prospektívne vzhľadom 
na všetky nevypršané zmluvy pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo 
neskôr.

 IFRIC 9 Prehodnocovanie vnorených derivátov

  Rozsah pôsobnosti štandardov IFRIC 9 a IFRS 3: IFRIC 9 neplatí pri potrebnom prehodnotení 
vnorených derivátov k dátumu obstarania pri zmluvách, ktoré boli obstarané v rámci kombi-
nácie účtovných jednotiek pod spoločnou kontrolou alebo pri zakladaní spoločného podniku. 
Dodatok nadobúda účinnosť prospektívne pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 
alebo neskôr. 

 IFRIC 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

  Aktualizácia obmedzenia týkajúceho sa účtovnej jednotky, ktorá môže vlastniť zabezpečovacie 
nástroje: Zabezpečovacie nástroje smie mať vo vlastníctve ktorákoľvek účtovná jednotka v rámci 
skupiny, ak sa splnia požiadavky IAS 39 na vznik, dokumentáciu a účinnosť zabezpečenia. Táto 
novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr. 

Prijatie týchto štandardov a interpretácií neviedlo k významným zmenám v účtovných a vykazova-
cích postupoch Spoločnosti. 

  Ostatné úpravy vyplývajúce z vylepšenia IFRS nemali žiadny vplyv na účtovné metódy, finančnú 
situáciu alebo výkonnosť Spoločnosti:

  IFRIC 12 „Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb“, ktorý prijala EÚ dňa 25. marca 2009 
(účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 30. marca 2009 alebo neskôr),

  IFRIC 15 „Zmluvy na výstavbu nehnuteľností”, ktorý prijala EÚ dňa 22. júla 2009 (účinný pre úč-
tovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr),

  IFRIC 18 „Prevody aktív od zákazníkov”, ktorý prijala EÚ dňa 27. novembra 2009 (účinný pre 
účtovné obdobia začínajúce sa 1. novembra 2009 alebo neskôr).

  IFRS 1 (revidovaný) „Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva“, kto-
rý prijala EÚ dňa 25. novembra 2009 (účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 
alebo neskôr).

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané tieto štandardy, revízie a interpretácie prijaté 
v EÚ týkajúce sa činnosti Spoločnosti, ale ešte nenadobudli účinnosť:

• IAS 24 Zverejnenie spriaznených osôb (aktualizácia)

  Novelizovaný štandard nadobúda účinnosť pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
2011 alebo neskôr. Objasňuje definíciu „spriaznenej osoby“ s cieľom zjednodušiť identifikáciu 
takýchto vzťahov a zároveň odstrániť nezrovnalosti vyplývajúce z definície. V rámci revidovaného 
štandardu sa zavádza čiastočná výnimka týkajúca sa požiadaviek na zverejnenie spriaznených 
osôb pre účtovné jednotky blízke vláde. Skoršie prijatie sa povoľuje aj vzhľadom na čiastočné 
oslobodenie pre účtovné jednotky blízke vláde, aj vzhľadom na celý štandard. 
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•  IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Klasifikácia vydaných práv na odkup akcií 
(aktualizácia)

  Novela IAS 32 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. februára 2010 alebo neskôr. 
Upravuje definíciu finančného záväzku s cieľom klasifikovať vydané prednostné práva na odkup 
akcií (a určité opcie alebo opčné poukážky) ako kapitálové nástroje v prípadoch, ak takéto práva 
sú poskytnuté pomerným spôsobom všetkým súčasným vlastníkom rovnakého druhu nede-
rivátových kapitálových nástrojov emitovaných účtovnou jednotkou, resp. ak účtovná jednotka 
dostane za pevný počet vlastných kapitálových nástrojov pevnú peňažnú sumu v akejkoľvek 
mene. 

• IFRIC 14 Zálohy na minimálne príspevky do penzijného plánu (aktualizácia)

  Novela IFRIC 14 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr 
pri použití retrospektívneho účtovania. Poskytuje návod, ako stanoviť návratnú hodnotu čistého 
aktíva z penzijného plánu. Novela umožňuje účtovným jednotkám účtovať zálohy na príspevky 
do penzijného plánu ako aktívum. 

• IFRIC 19 Zánik finančných záväzkov v dôsledku emisie kapitálových nástrojov

  IFRIC 19 je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010 alebo neskôr. Táto inter-
pretácia objasňuje, že kapitálové nástroje emitované veriteľovi s cieľom splatiť finančný záväzok, 
sa kvalifikujú ako peňažná úhrada. Emitované kapitálové nástroje sa oceňujú reálnou hodnotou. 
Ak ich nemožno spoľahlivo oceniť, predmetné kapitálové nástroje sa oceňujú reálnou hodno-
tou príslušného umoreného záväzku. Akýkoľvek zisk alebo strata sa účtujú priamo do výnosov, 
resp. do nákladov.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie neprijať pred ich dátumom nadobud-
nutia účinnosti. 

Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a interpretácií nebude mať v období 
ich prvej aplikácie významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti.

IFRS, tak ako ako ich prijala EÚ, sa v súčasnosti výrazne nelíšia od predpisov, ktoré prijala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy, okrem nasledujúcich štandardov, dodatkov k existujúcim štan-
dardom a interpretácií, ktoré neboli schválené EÚ ku dňu 31. decembra 2010:

• IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifikácia a oceňovanie

  Vydaný štandard IFRS 9 zohľadňuje prvú etapu práce IASB vykonanej na nahrádzaní štan-
dardu IAS 39 a týka sa klasifikácie a oceňovania finančného majetku v súlade s definíciou
v IAS 39. Uvedený štandard je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 
alebo neskôr. V ďalších etapách bude IASB riešiť klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov, 
účtovanie o zabezpečení a odúčtovanie. Ukončenie tohto projektu sa očakáva na začiatku roka 
2011. Prijatie prvej etapy IFRS 9 bude mať vplyv na klasifikáciu a oceňovanie finančného majetku 
Spoločnosti.

• Zverejnenia – Prevody finančných aktív (aktualizácia IFRS 7)

  IASB vydala dodatky k požadovaným zverejneniam údajov týkajúcich sa prevodov finančných ak-
tív. Ich cieľom je pomôcť používateľom účtovných závierok vyhodnotiť mieru rizík vyplývajúcich 
z takýchto prevodov a vplyv takýchto rizík na finančnú situáciu účtovnej jednotky.
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• Vylepšenia IFRS (vydané v máji 2010)

  V máji 2010 vydal Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) vestník noviel k svojim 
štandardom, s hlavným cieľom odstrániť nezrovnalosti a spresniť znenie. Každý štandard obsa-
huje osobitné prechodné ustanovenia. 

2. Zaistenie
Zaisťovacie zmluvy

Zaisťovacia zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poistného rizika na iného poisťovateľa.

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná zmluva je zahrnutá do zaiste-
nia, ak je úhrnná suma v riziku na poistenú osobu vyššia ako 35 tis. EUR. Úhrnná suma v riziku je 
súčet súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na všetkých zmluvách (vráta-
ne posudzovanej), na ktorých poistená osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 
35 tis.Eur je postupovaná zaisťovateľovi. Zaisťovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy 
s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 175 tis. EUR. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou 
sumou v riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú zaistené všetky poistné udalosti z týchto pripoistení vyplývajúce. Do za-
istenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva. Podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prí-
pade poistnej udalosti je 50 % poistnej sumy. Spoluúčasť poisťovne je 50 %. Zaistovateľ automaticky 
akceptuje všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 175 tis. EUR. Uzatvorenie 
zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy v riziku a aktuálnej mortality, resp. 
morbidity a platené štvrťročne za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo krytie v platnosti. Vý-
sledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia bez vplyvu amortizácie. Zaisťovacia 
zmluva neoslobodzuje prvopoistiteľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 
poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť – Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft.

Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťovateľom Reinsurance Group of America 
(RGA). Tieto produkty sú zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom poisťovne 33 tis. EUR. 
Limit automatickej akceptácie je 166 tis. EUR. 

Aktíva zo zaistenia

Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a podiel na zisku zaisťovateľa podľa 
podmienok zaisťovacej zmluvy. 

3. Operácie v cudzej mene
Transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene inej, ako je funkčná mena. 
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa platného kurzu Európskej cen-
trálnej banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa kurzu ECB 
platného k dátumu účtovnej závierky. Realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vyka-
zujú vo výkaze ziskov a strát. 
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4. Nehmotný majetok
Nehmotný majetok je zaúčtovaný v obstarávacích cenách, znížený o oprávky a opravné položky. 
Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Pre každý jednotlivý 
nehmotný majetok je stanovená individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Počet rokov

Licencie, webový portál 5
Licencie pre osobné počítače 3

Doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď účtovná hodnota majetku pre-
vyšuje jeho odhadovanú realizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty 
v používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

5. Hmotný majetok
Hmotný majetok je zaúčtovaný v obstarávacích cenách, znížený o oprávky a opravné položky. Spo-
ločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Pre každý jednotlivý hmot-
ný majetok je stanovená individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Počet rokov

Výpočtová technika – osobné počítače, LAN, prídavné zariadenia 3
Výpočtová technika – server 4
Automobily 3
Ostatné stroje a zariadenia, káblový systém, telek. stroje 5
Kancelársky nábytok, inventár 5
Technické zhodnotenie budov Podľa doby nájmu (max. 15 rokov) 

Doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď účtovná hodnota majetku prevyšu-
je jeho odhadovanú realizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v pou-
žívaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. Investícia v dcérskej spoločnosti
Investícia v dcérskej spoločnosti je vykázaná v obstarávacej cene zníženej o straty zo zníženia 
hodnoty.

7. Finančný majetok
Klasifikácia

Spoločnosť má nasledovné druhy finančného majetku:

• finančný majetok k dispozícii na predaj (angl. AFS),

• finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (angl. FVTPL),

• úvery a pohľadávky.
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Vykazovanie

Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú k dátumu uskutočnenia obchodu, ktorým 
je deň vyrovnania kúpy alebo predaja.

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípadoch:

• práva na peňažné toky z finančného aktíva vypršali,

•  Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z aktíva na tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok 
prevádzať zinkasované peňažné toky na tretiu osobu,

•  Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené s aktívom alebo nepreviedla takmer 
všetky riziká a úžitky spojené s aktívom, ale stratila kontrolu nad aktívom.

Prvotné ocenenie 

Pri prvotnom vykázaní účtovná jednotka ocení finančný majetok v jeho reálnej hodnote.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej hierarchie, ktorá odráža významnosť 
vstupov pri stanovení reálnej hodnoty:

• Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom trhu pre identický nástroj

•  Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných vstupoch pozorovateľných priamo 
(t. j. ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodené od cien)

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 –  kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné nástroje,

 –  kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na trhoch, ktoré sa považujú za menej 
aktívne alebo

 –  iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy priamo alebo nepriamo pozorovateľ-
né z trhových údajov.

• Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy nepozorovateľné na trhu

  Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie techniky obsahujú vstupy, ktoré 
nie sú založené na pozorovateľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu mať 
významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na zá-
klade kótovanej ceny pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť významnú úpravu 
(nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou 
so stavom k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych 
hodnôt:

k 31. 12. 2010

Názov CP Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Trhová hodnota 
spolu

Štátne dlhopisy SR 7 559 – – 7 559
Bankové dlhopisy 505 – 505
Podielové fondy 680 – – 680
Investície v mene poistených
– podielové fondy 22 737 – – 22 737

Investície v mene poistených
– vklady v bankách – 2 189 – 2 189

Spolu 30 976 2 694 – 33 670
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k 31. 12. 2009

Názov CP Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Trhová hodnota 
spolu

Štátny dlhopis SR 4 086 – – 4 086
Podielové fondy 783 – – 783
Pokladničné poukážky 30 – – 30
Investície v mene poistených
– podielové fondy 15 343 – – 15 343

Investície v mene poistených 
– vklady v bankách – 1 562 – 1 562

Spolu 20 242  1 562 – 21 804

7.1 Finančný majetok k dispozícii na predaj

Finančný majetok k dispozícií na predaj je finančný majetok, ktorý nie je zaradený do kategórie fi-
nančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a pohľadávky ale-
bo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj zahŕňa majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré má Spoloč-
nosť v úmysle ponechať si na neurčitú dobu alebo ktoré by sa mohli predať na základe požiadavky 
v prípade problémov s likviditou alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní ocenený v reálnej hodnote, ktorej 
súčasťou sú aj transakčné náklady, s následným precenením na reálnu hodnotu.

Reálna hodnota finančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a trhová hodnota sa dá spoľahlivo 
odhadnúť, je vykázaná v kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie 
sú dostupné, reálna hodnota sa určuje odhadom použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných 
tokov.

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote finančného majetku k dispozícii na predaj sa vykazujú ako 
úpravy oceňovacích rozdielov z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát zo 
zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Pre finančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje ku každému dátumu zostavenia 
účtovnej závierky, či existujú objektívne dôkazy o tom, že investícia je znehodnotená (angl. impair-
ment, časť 8). Keď sa investícia predá alebo keď sa zistí, že sa znížila jej hodnota, kumulatívny zisk 
alebo strata, ktoré sa v minulosti vykázali v rámci oceňovacích rozdielov z precenenia majetku, sa 
vykáže vo výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie. 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze zis-
kov a strát, rovnako ako aj prípadné kurzové rozdiely.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu na aktívnom trhu a ktorých reál-
nu hodnotu nemožno spoľahlivo určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom testu 
na znehodnotenie.

7.2 Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát

Finančný majetok klasifikovaný do tejto kategórie predstavuje finančný majetok klasifikovaný pri 
obstaraní ako finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát.

Tento finančný majetok predstavujú investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov pois-
tencov). Ide o finančný majetok, ktorý Spoločnosť drží na krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko 
znáša poistený (ide o produkty investičného životného poistenia, tzv. unit-linked).

Tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hodnotou (bez transakčných nákladov) 
a následne sa oceňuje reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 
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Reálna hodnota finančných aktív, pre ktoré existuje aktívny trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo 
odhadnúť, sú vykázané v kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie 
sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných 
tokov.

Výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej mie-
ry a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát.

7.3 Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sú nederivátový finančný majetok s fixnými alebo s vopred stanovenými splát-
kami, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v krátkom 
čase. Sú tu zahrnuté aj poskytnuté pôžičky poistencom.

Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o straty zo zníženia hodnoty (angl. 
impairment, časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri obstaraní, upravená o splátky istiny 
a časové rozlíšenie úrokov metódou efektívnej úrokovej miery. 

Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú, ak je účtovná hodnota pohľadávky vyššia ako jej odhadovaná 
spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje testovaním. Uvedené zmeny sa vyka-
zujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi 
z titulu technickej rezervy z existujúcej poistnej zmluvy.

8. Zníženie hodnoty finančného majetku (angl. Impairment)
Indikátory zníženia hodnoty finančného majetku sa zhodnotia ku každému dátumu, ku ktorému 
je zostavovaná účtovná závierka. Zníženie hodnoty finančného majetku nastáva vtedy, ak existuje 
objektívny dôkaz zníženia hodnoty, ktorý je výsledkom jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým 
došlo po prvotnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované budúce peňažné toky 
finančného majetku. Pre finančný majetok účtovaný v amortizovanej hodnote je suma straty oce-
ňovaná ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a odhadovanou spätne získateľnou hodno-
tou (resp. súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov, diskontovaných pôvodnou 
efektívnou úrokovou mierou).

V prípade dlhových cenných papierov klasifikovaných ako k dispozícii na predaj, Spoločnosť individu-
álne posudzuje, či existuje objektívny dôkaz o znehodnotení. Hodnota znehodnotenia je kumulatívna 
strata oceňovaná ako rozdiel medzi amortizovanou obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodno-
tou zníženou o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo 
výkaze ziskov a strát. Ak v nasledujúcom období vzrastie reálna hodnota dlhového cenného papiera 
a Nárast sa objektívne vzťahuje na udalosť po tom, ako bola strata zo znehodnotenia identifikovaná 
vo výkaze ziskov a strát, znehodnotenie je rozpustené vo výkaze ziskov a strát.

V prípade investícií do majetkových účastí klasifikovaných ako k dispozícii na predaj, medzi objek-
tívny dôkaz znehodnotenia taktiež patrí „významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej hodno-
ty investícií pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ pokles vyšší ako 30 % 
a „dlhšie trvajúci“ dlhší ako 12 mesiacov. V prípade existencie dôkazu znehodnotenia, kumulatívna 
strata oceňovaná ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodnotou zníženou 
o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo výkaze ziskov 
a strát, sa z položky „Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku“ vo vlastnom imaní reklasifikuje 
a zobrazí sa vo výkaze ziskov a strát. Zvýšenie reálnej hodnoty po znehodnotení sa vykazuje priamo 
vo výkaze komplexných ziskov a strát. 
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9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v pokladnici, ceniny a peňažné 
prostriedky v banke splatné na požiadanie.

10. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obstarávacie náklady k poistným zmlu-
vám), a to v sume, ktorá zodpovedá províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravidelne (ku koncu účtovného obdo-
bia) testujú na návratnosť (angl. recoverability). 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov je v súlade s metodikou skupiny 
AEGON (tzv. „AEGON Embedded Value Template“). Postup testu je nasledovný: súčasná hodnota 
budúcich ziskov pred zdanením, pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri čistom 
investičnom výnose (angl. net earned rate), sa porovnáva s hodnotou časovo rozlíšených obstará-
vacích nákladov. Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100 %, má potvrdiť, že časo-
vo rozlíšené obstarávacie náklady sú pokryteľné z budúcich ziskov (pomer k 31. 12. 2010 dosiahol
672 %, k 31. 12. 2009: 486 %). 

11. Poistné zmluvy
Klasifikácia zmlúv

Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné riziko od inej strany (poistený) 
s dohodou, že odškodní poisteného v prípade, ak určená neistá budúca udalosť (poistná udalosť) 
negatívne ovplyvní poisteného, sú klasifikované ako poistné zmluvy.

Poistné riziko je riziko iné ako trhové riziko. Poistné zmluvy môžu obsahovať aj určité trhové riziko. 

Poistné riziko je významné len vtedy, ak vznik poistnej udalosti donúti Spoločnosť vyplatiť významnú 
sumu dodatočných plnení. Ak sa zmluva raz klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým ne-
zaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Všetky poistné produkty Spoločnosti sú definované ako poistné zmluvy, t. j. ako zmluvy, kde Spoloč-
nosť berie na seba významné poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

• Unit-linked

• Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre poistnú zmluvu sa vytvára osobné 
konto, ktorého hodnota sa zvyšuje alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 
rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

•  Pri Unit-linked je osobné konto vedené v jednotkách investičných fondov a investičné riziko ne-
sie poistník, ktorý si sám volí spomedzi ponúkaných investičných fondov.

•  Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene a Spoločnosť garantuje minimálne 
zúročenie prostriedkov na tomto účte (2,5 % p. a.), pričom v prípade vyššieho zhodnotenia sa 
klientom pripíše celých 100 % dosiahnutého výnosu.
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Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných poistných krytí:

•  Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefit, Benefit Plus, Profi Invest, Penzia Plus, ZFP Život, 
ZFP Dôchodok, Profi Invest Plus)

•  Rizikové životné poistenie (Garant, Premium, Premium Move)

•  Detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia v prípade úmrtia tútora 
(Juventus)

•  Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistného v prípade úmrtia (AEGON Invest)

•  Zmiešané investičné životné poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia (AEGON Professional)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv životného poistenia nasledovné 
pripoistenia:

• Pripoistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym plnením

• Pripoistenie bežných úrazov

• Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením

• Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu

• Pripoistenie závažných chorôb

• Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného

• Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity

• Pripoistenie hospitalizácie

• Pripoistenie operácie v dôsledku choroby

• Detské úrazové pripoistenie

• Pripoistenie Miliónové plnenie

• Pripoistenie úmrtia

• Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody

• Úrazové pripoistenie detí JUNIOR

• Pripoistenie závažných chorôb II

• Pripoistenie závažných chorôb pre ženy

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov KOMPLET 

• Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym plnením KOMPLET 

• Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET 

• Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s progresívnym plnením KOMPLET 

• Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOMPLET

Vložené deriváty

V produktoch boli identifikované viaceré vložené deriváty, resp. opcie a garancie, ako napr. technic-
ká úroková miera, odkupná hodnota a podiel na zisku. Pretože všetky vložené deriváty sú úzko späté 
s hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.
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12. Technické rezervy
Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z poisťova-
cej činnosti. Tieto rezervy sú vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve.

Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky voči poistencom vyplývajúce 
z platných poistných zmlúv. Rezervy boli vytvorené na základe obozretného a primeraného odhadu 
záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

Technická rezerva na poistné plnenia

Technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z poistných udalostí.

Rezerva sa tvorí na:

•  Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdobia a v bežnom účtovnom období 
nevybavené (angl. reported but not settled - RBNS)

•  Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdobia, ale nenahlásené (angl. incur-
red but not reported - IBNR)

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti 
na existujúce poistné zmluvy.

Výška IBNR rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlásených poistných plnení a priemerného 
omeškania v hlásení (vzhľadom na dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsledok za jeden mesiac 
sa určí ako násobok poistných udalostí zaregistrovaných v danom mesiaci a priemerom koeficien-
tov omeškania príslušných poistných udalostí. Koeficient omeškania je vyjadrený ako pomer počtu 
dní medzi vznikom poistnej udalosti a jej nahlásením a počtom dní za rok. Hodnota IBNR rezervy je 
kĺzavým súčtom posledných 12-tich mesačných medzivýsledkov. IBNR rezerva sa počíta zvlášť pre 
poistné udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

Technická rezerva na životné poistenie

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí na produkty s garantovanou technickou úrokovou 
mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistenca ku 
dňu účtovnej závierky. Hodnota osobného konta predstavuje sumu zaplateného poistného znížené-
ho o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poist-
ných podmienkach a zvýšeného o investičný výnos z investovania prostriedkov technických rezerv. 

Pre produkty Global, Premium a Premium Move Spoločnosť vytvára klasickú prospektívnu ma-
tematickú rezervu ako rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných budúcich poistných plnení 
a súčasnou hodnotou očakávaného budúceho poistného. 

Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov v mene poistených

Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného poistenia (Unit Linked), kde investič-
né riziko nesie poistený.

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej zmluvy ku dňu vykázania rezervy. 
Hodnota osobného konta sa vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej jed-
notky príslušného finančného fondu. Do rezervy sa započítavajú aj finančné prostriedky, ktoré už 
boli zaplatené na poistnú zmluvu, ale ešte neboli zainvestované vo forme investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a znižuje o poplatky na krytie poistných 
rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. Výnosy z in-
vestícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.
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13. Test primeranosti rezerv
Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vykonávaný prostredníctvom výpočtu 
minimálnej hodnoty poistných záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 
rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení ku koncu roka 2010 boli rovné: technické rezervy – 
obstarávacie náklady na poistné zmluvy – akumulovaný dlh.

• pre produkty typu Universal life: 3 814 – 272 – 36 = 3 506 tis. EUR

• pre produkty typu Unit-linked: 25 713 – 8 552 – 1 611 = 15 550 tis. EUR

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý model diskontovaných peňažných 
tokov (cash-flows) a najlepší odhad predpokladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre 
nepriaznivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle Odbornej smernice SSA
č. 1 o Teste primeranosti technických rezerv v životnom poistení.

Test primeranosti technických rezerv bol vykonaný na úrovni poistnej zmluvy k 31. 12. 2010. Spoloč-
nosť modelovala 100 % portfólia životných rezerv. 

Model diskontovaných peňažných tokov (cash-flows)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom diskontovaných finančných tokov; 
boli modelované nasledovné finančné toky:

+ súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení (poistné plnenia pre prípad úmrtia + 
dožitia + choroby + úrazy + odkupné hodnoty)

+ súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné + udržiavacie + náklady spojené 
s poistnými udalosťami)

+ súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + kmeňové – storno-provízie)

– súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel budúcich záväzkov poisťovateľa a jeho 
budúcich príjmov, kde budúce záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 
a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Najlepší odhad predpokladov ku dňu účtovnej závierky (best estimates)

Ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli stanovené na základe trhových úrokových mier 
a odhadov lokálnych expertov do budúcnosti, ktoré boli dostupné ku dňu účtovnej závierky. Ekono-
mické predpoklady o inflácii sú stanovené na základe odhadovaného vývoja inflácie v SR. Ekonomic-
ké predpoklady sú schvaľované výkonnou radou skupiny AEGON.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe výsledkov analýzy storna. Spoloč-
nosť vyhodnocuje storno štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70 % populačnej mortality. Zároveň sa uplatňujú 
selekčné faktory v prvých 4 rokoch trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stanovené na základe 
aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli stanovené na základe podrobnej 
analýzy nákladov. Jednotkové náklady boli stanovované tak, aby v horizonte dosiahnutia účtovného 
zisku presiahli hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vplyvom inflácie nákladov.

Test adekvátnosti rezerv – najlepší odhad Universal Life Unit-linked

Minimálna hodnota poistných záväzkov 364 –29 886
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Test citlivosti

Test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty poistných záväzkov na zmenu predpo-
kladov a umožňuje tak určiť predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku tohto 
dopadu. 

V nasledujúcej tabuľke je znázornený dopad zmien jednotlivých predpokladov na záväzky 
Spoločnosti:

Test adekvátnosti rezerv – test citlivosti Universal Life Unit-linked

Nárast mortality o 10 % 447 –29 168
Nárast morbidity o 10 % 421 –28 284
Nárast stornovosti o 10 % 502 –27 408
Nárast nákladov o 10 % 490 –28 079
Nárast infl ácie o 10 % 391 –29 409
Pokles inv. výnosu o 0,25 percent. bodu 535 –28 256
Pokles disk. sadzby o 0,25 percent. bodu 507 –27 372

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre nižšia alebo blízka nule. Tento vý-
sledok zodpovedá mladému portfóliu bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a ziskovou 
maržou. Postupom času, starnutím portfólia, sa minimálna hodnota záväzkov dostane nad nulu aj 
v prípade produktov unit-linked.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia nižšia ako výška upravených technic-
kých rezerv v životnom poistení. Z tohto dôvodu úprava technických rezerv nie je nutná.

14. Zamestnanecké požitky
Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých Spoločnosťou výmenou za služ-
by poskytované zamestnancami.Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých požitkov, ktoré predstavujú priebežne platené mzdy a od-
meny zamestnancom, odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-
mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a stravovanie, sú zamestnan-
com poskytované aj nižšie opísané požitky. 

Odchodné do dôchodku

Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnancom pri odchode do dôchodku 
odchodné. V súlade s touto právnou normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. 
Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb potrebných na vysporia-
danie záväzku za už odpracované roky v Spoločnosti.

Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie

Spoločnosť prostredníctvom AEGON Group umožňuje svojim zamestnancom, aby sa po splnení ur-
čitých podmienok podieľali na share option pláne. Existujú dva druhy plánov: 

• Zamestnanecké opcie (SOP)

• Zamestnanecké právo na kúpu akcie (SARs)

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na hotovosť za určitých podmienok. Môžu 
si ich uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich rokov. 
Cena, za ktorú si právo môžu uplatniť, predstavuje trhovú hodnotu akcií AEGON Group na burze 
v Amsterdame. 
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15. Daňové záväzky a pohľadávky
Splatné daňové pohľadávky a záväzky

Daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a je 
vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený 
o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu, da-
ňových úľav a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, 
ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Časť výnosov Spoločnosti (napr. úroky z vkladov) podlieha zrážkovej dani. Zaplatená zrážková daň sa 
považuje za preddavok na daň z príjmov. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú použitím súvahovej metódy z dočasných rozdie-
lov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie odlo-
ženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase realizácie majetku a záväzkov. Odložená 
daň, ktorá sa vzťahuje na položky preceňované do vlastného imania, je vykázaná vo vlastnom imaní 
a nie vo výkaze ziskov a strát.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsahu, v akom je pravdepodobné, že sa 
v budúcnosti dosiahnu dostatočné daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odlože-
né daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. Predpísané poistné
Predpísané hrubé poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa poistných zmlúv počas účtovného 
obdobia, nezávisle na skutočnosti, či sa tieto čiastky vzťahujú celé alebo len z časti na budúce účtov-
né obdobia. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného predpísaného v minulých účtovných 
obdobiach.

Vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé poistné sa znižuje o nezaplatené 
poistné.

17. Náklady na poistné plnenia 
Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo zlikvidovaných poistných udalostí 
alebo z titulu odkupu a vykazujú sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných 
hodnôt.

18. Úrokové výnosy a náklady
Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na základe časového rozlíšenia s po-
užitím efektívnej úrokovej miery. Výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z fi-
nančných nástrojov.

19. Použitie odhadov, predpokladov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS vyžaduje, aby Spoločnosť využívala odhady, predpoklady 
a úsudky, ktoré ovplyvňujú používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, záväz-
kov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú používané na základe historickej skú-
senosti a iných rôznych faktorov, ktoré sa považujú za primerané za daných okolností. Ich výsledky 
tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote majetku a záväzkov, ktorá nie je zjavná z iných 
zdrojov. Aktuálne výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace predpoklady sú 
priebežne prehodnocované.
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Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpočte technických rezerv (predo-
všetkým IBNR rezerv a technických rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt finančných ná-
strojov, opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových hodnôt hmotného a ne-
hmotného majetku a rezerv na zamestnanecké požitky.

Pri odhadovaní budúcich finančných tokov vyplývajúcich z existencie poistných zmlúv je použitá 
skupina predpokladov. Nemôže byť zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývo-
ja predikovaného na základe predpokladov. Všetky predpoklady sú odhadnuté na základe vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti a ostatných spoločností v skupine AEGON a skúsenosti celého poistného 
odvetvia.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technických rezerv, keď je porovnávaná 
hodnota technických rezerv so súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv. 
Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohodnotená použitím najlepšieho odhadu predpokladov 
v čase vykonávania testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu finančných nástrojov z aktívnych trhov, sa re-
álna hodnota určí použitím rôznych techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 
modelov. Vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý z uznávaných trhov, no v prípadoch, 
kde to nie je možné, sa pri stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady pred-
stavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

20. Manažment poistného a finančného rizika
Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a finančným rizikám. Patria sem hlavne zmeny v mortali-
tách, morbiditách a stornovosti poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká spojené s umiest-
ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych finančných aktív, ktoré sú vystavené rizikám 
menovým, riziku zmeny úrokových sadzieb, úverovému riziku, riziku zmeny cien na akciových tr-
hoch a iným rizikám.

Poistné riziko

Prehľad hlavných rizík, ktorým Spoločnosť čelí, je uvedený v tabuľke.

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 
•  Pre produkty, kde je pri úmrtí splatná vyššia z hodnôt, dohodnutá poistná 

suma alebo hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.
•  Pre produkty, kde je pri úmrtí splatná dohodnutá poistná suma spolu s hod-

notou účtu, je to poistná suma.
•  Pre produkty, kde poisťovňa preberá na seba povinnosť platiť poistné v prí-

pade úmrtia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poist-
ného.

Spoločnosť je vystavená riziku, že poistné udalosti budú nastávať častejšie ale-
bo vo vyššej hodnote, ako sa očakávalo.
Pre prípad dožitia Spoločnosť vypláca aktuálnu hodnotu účtu, teda nie je žiad-
ne mortalitné riziko.

Morbiditné riziko
Pre rizikové pripoistenia je Spoločnosť v riziku na dohodnutú poistnú sumu, 
príp. súčasnú hodnotu zostávajúcich splátok poistného, ktoré by na seba pre-
brala v prípade invalidity poisteného.

Riziko stornovosti 

V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca od-
kupnú hodnotu, ktorá je rovná hodnote účtu zníženému o odkupný poplatok. 
Poistníkovi vzniká nárok na odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania 
poistenia (v prípade jednorazovo zaplateného poistného je to 12 mesiacov).
Riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne
cash-fl ow budúcich rokov.
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Náklady

Náklady sa pokrývajú z poplatkov, ktoré sú strhávané z osobných účtov poist-
ných zmlúv.
Riziko je, že Spoločnosť nedosiahne potrebné kritické množstvo poistných 
zmlúv, z ktorého by sa dal získať dostatočný objem poplatkov na vykrytie 
všetkých fi xných a variabilných nákladov.

Investičné výnosy

Garantovaná technická úroková miera 
je 2,5 % p. a. a 3 % p. a.
Riziko predstavuje možnosť, že v bu-
dúcnosti Spoločnosť nebude schopná 
získať zo svojho majetku požadované 
minimum vo výške technickej úroko-
vej miery. V tom prípade bude musieť 
alokovať chýbajúce výnosy zo svojich 
prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere 
poistník. Investičný výnos sa premiet-
ne do ceny investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného 
krytia 

Poistník má možnosť zvýšiť si poistné krytie o mieru infl ácie pri každom výročí 
uzatvorenia poistnej zmluvy. Nevyžaduje sa žiadna kontrola rizika. Je to riziko 
antiselekcie, že túto opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom.

Opcia čiastočného výberu 

Poistník má právo odkúpiť časť svojho účtu pred koncom poistnej doby, ale 
po uplynutí aspoň 36 mesiacov (v prípade jednorazovo zaplateného poistného 
je to 12 mesiacov).
Riziko pre Spoločnosť je, že klienti budú odkupovať vo väčšom množstve a Spo-
ločnosť nebude generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

Vnorené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou rizika pri schvaľovaní poistných 
zmlúv. Riadi sa pritom pravidlami stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne 
limity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné zmluvy zaslané zaisťovateľovi 
na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. Volatilitu výšky poistných plnení z mortalitného rizika 
homogenizuje excedentným zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 

Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. V rámci neho monitoruje, či sa predpo-
klady použité pri ocenení produktov nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 
ziskovosť produktov.

Trhové riziko

Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2010 analýzu senzitivity trhového rizika v zmysle IFRS 7. Bolo 
zohľadnené zloženie investičného portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

• finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného životného portfólia (Unit-linked)

•  finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantovanou úrokovou mierou (Universal 
life)

• finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

V prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv zmien výnosov na hospodársky 
výsledok nulový. 

V prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou Spoločnosť alokuje poisteným 100 % 
dosiahnutého úrokového výnosu, t. j. vplyv zmien výnosov na hospodársky výsledok je nulový v prí-
pade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. V prípade zhodnotenia nižšieho ako garantova-
ná úroková miera Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak pretože v produktovom 
portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria významnú 
časť, riziko zmeny úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.
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• Menové riziko

Spoločnosť má finančné investície, ktoré kryjú technické rezervy životného poistenia a voľné zdroje 
denominované v mene EUR a len nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov sú denominované  
v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému menovému riziku.

• Riziko zmeny úrokovej sadzby

Riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota finančného nástroja bude kolísať v dôsledku zmien 
trhových úrokových sadzieb, a taktiež aj v tom, že dátumy splatnosti úročených aktív sa líšia od dá-
tumov splatnosti úročených záväzkov použitých na financovanie týchto aktív.

V prípade produktov Unit-linked, kde riziko z finančného umiestnenia nesie poistený, Spoločnosť 
na seba nepreberá úrokové riziko. Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garan-
tuje výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty 
s garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 
nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä štátne dlhopisy, je citlivý na zme-
ny trhových podmienok. Avšak ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2009 a 31. decem-
bru 2010 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zachovaní ostatných premenných, dopad týchto zmien 
na vlastné imanie ku koncu nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2010 
a k 31. decembru 2009 je nasledovný:

K 31. 12. 2010 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Úročené aktíva 4 275 109 8 586 0 0 26 806 39 776
Investície a investície
v mene poistených 3 558 109 8 064 – – 24 289 36 020

Pohľadávky – – 522 – – 2 517 3 039
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 717 – – – – – 717

Úročené záväzky – – – – – 2 497 2 497
Záväzky – – – – – 2 497 2 497

K 31. 12. 2009 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Úročené aktíva 4 299 – 4 086 – – 20 123 28 508
Investície a investície
v mene poistených 2 704 – 4 086 – – 16 126 22 916

Pohľadávky  – – – – – 3 997 3 997
Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty 1 595 – – – – – 1 595

Úročené záväzky – – – – – 3 432 3 432
Záväzky –  –  – – – 3 432 3 432
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Úverové riziko

Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota finančného inštrumentu sa zníži v dôsledku 
zhoršenia kreditného ratingu emitenta tohto nástroja. Všetky investície Spoločnosti sú realizované 
v súlade s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom na rating a limit stanovený 
pre emitenta. Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v dlhopisoch, podielo-
vých fondoch a vkladmi v bankách.

Rating investícií (finančný majetok k dispozícii na predaj + termínované vklady v bankách) k 31. de-
cembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovný:

Rating k 31. 12. 2010 Dlhopisy Vklady v bankách Podielové fondy

A+ (Standard & Poor’s)
A1 (Moody’s) 7 559 – –

A– (Standard & Poor’s)
A2 (Moody’s) 505 1 309 –

A3 (Moody’s) – 170 –
Majetok bez ratingu – – 680

Rating k 31. 12. 2009 Dlhopisy Vklady v bankách Podielové fondy

A+ (Standard & Poor’s) 4 116 – –
A– (Standard & Poor’s) – 108 –
Majetok bez ratingu – – 783

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať o pôžičku až do výšky dostatoč-
nej hodnoty osobného konta. V prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo nezni-
žuje, ale sa vedie záznam o aktuálnej hodnote pôžičky. Aktuálna hodnota pôžičky predstavuje hod-
notu istiny pôžičky, ktorá sa zvyšuje o úrok. Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, 
ktorá sa používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných účtoch produktov typu 
Universal life. Klient môže svoju pôžičku splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zapla-
tené mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. V prípade, že pôžička nebola 
splatená do konca poistnej doby, je poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2009, ktorý je po splat-
nosti k dátumu vykazovania vrátane prípadného znehodnote nia (pričom opravná položka je tvorená 
aj k pohľadávkam, ktoré neboli po splatnosti):

Výška pohľadávky
k 31. 12. 2010

Výška pohľadávky
po splatnosti
k 31. 12. 2010

Výška opravnej položky
k 31. 12. 2010

Pohľadávky voči
sprostredkovateľom 712 164 (563)

Výška pohľadávky
k 31. 12. 2009

Výška pohľadávky
po splatnosti
k 31. 12. 2009

Výška opravnej položky
k 31. 12. 2009

Pohľadávky voči
sprostredkovateľom 342 238 (247)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehodnotenia.

Riziko likvidity

Riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť finančného majetku sa môže líšiť od splatnosti fi-
nančných záväzkov, v dôsledku čoho Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje 
splatné záväzky.
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Vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované úložky so splatnosťou do 2 týždňov v ko-
merčných bankách v Slovenskej republike. Časť finančného majetku k dispozícii na predaj je inves-
tovaná do vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoločnosti je zabezpečenie dostatočného množ-
stva peňažných prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží hotovosť a likvidné 
vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky na splácanie záväzkov. Za bežných okolností sa väč-
šina poistných udalostí uhrádza prostriedkami prijatými od poistených.

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú likviditu odhadovaním budúcich pe-
ňažných tokov z poistných zmlúv, pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 
záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza analýza majetku a záväzkov zatriedených do skupín podľa ich zo-
statkovej splatnosti od dátumu účtovnej závierky do zmluvného dátumu ich splatnosti. Tabuľka sa 
zostavuje na základe najobozretnejšieho posudzovania dátumu splatnosti v prípade, keď existujú 
možnosti predčasného splatenia alebo splátkový kalendár umožňujúci predčasné splatenie. Ten 
majetok a záväzky, ktorý nemá zmluvnú dobu splatnosti, sa vykazujú spoločne v kategórii „neurče-
ná splatnosť“.

Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je 
nasledovná: 

K 31. 12. 2010 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Aktíva 4 933 3 098 8 155 – – 24 290 40 476
Investície a investície 
v mene poistených 3 558 109 8 064 – – 24 289 36 020

Aktíva zo zaistenia – 687 – – – – 687
Daňové pohľadávky – 13 – – – – 13
Pohľadávky 658 2 289 91 – – 1 3 039
Peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty 717 – – – – – 717

Záväzky 2 424 941 1 529 3 090 23 817 224 32 025
Technické rezervy 16 864 1 529 3 090 23 817 212 29 528
Záväzky 2 408 77 – – – 12 2 497
Čistá súvahová pozícia 
k 31. 12. 2010 2 509 2 157 6 626 (3 090) (23 817) 24 066 8 451

K 31. 12. 2009 0 až 3 
mesiace

3 mesiace 
až 1 rok

1 až 5 
rokov

5 až 10 
rokov

Nad 10 
rokov

Neurčená 
splatnosť Spolu

Aktíva 5 719 2 197 4 026 – – 17 734 29 676
Investície a investície 
v mene poistených 1 752 8 4 026 – – 17 734 23 520

Aktíva zo zaistenia – 559 – – – – 559
Daňové pohľadávky – 5 – – – – 5
Pohľadávky 2 372 1 625 – – – – 3 997
Peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty 1 595 – – – – – 1 595

Záväzky 3 442 643 1 026 2 338 16 778 – 24 227
Technické rezervy 10 643 1 026 2 338 16 778 – 20 795
Záväzky 3 432  –  – – – – 3 432
Čistá súvahová pozícia 
k 31. 12. 2009 2 277 1 554 3 000 (2 338) (16 778) 17 734 5 449
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V analýze zostatkovej doby splatnosti k 31. 12. 2010 aj k 31. 12. 2009 boli použité diskontované pe-
ňažné toky finančných záväzkov, ktoré sa však významne nelíšia od ich nediskontovaných peňaž-
ných tokov.

21. Segmentové vykazovanie
IFRS 8: Prevádzkové segmenty 
Vyžaduje sa uverejňovanie informácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými rizikami a ziskovosťou a regulačné 
prostredie, povaha služieb, podnikateľské procesy, geografické pokrytie a typy klientov, ktorým sú 
poskytované produkty a služby, sú homogénne, Spoločnosť pôsobí ako jeden prevádzkový segment, 
teda neaplikuje IFRS 8.

C.  Poznámky k položkám súvahy a výkazu ziskov a strát

1. Nehmotný majetok
Zhrnutie pohybov nehmotného majetku počas rokov 2010 a 2009

Zostatok
k 1. 1. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 

k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena spolu 1 093 295 147 1 241 155 64 1 332
Softvér – licencie 1 076 87 – 1 163 10 – 1 173
Softvér – PC 16 61 – 77 54 – 131
Drobný NIM 1 – – 1 – – 1
Obstaranie NIM – 147 147 0 91 64 27
Oprávky spolu (529) (245) – (774) (268) – (1 042)
Softvér – licencie (521) (235) – (756) (231) – (987)
Softvér – PC (7) (10) – (17) (37) – (54)
Drobný NIM (1) – – (1) – – (1)
Zostatková hodnota 564 467 290

2. Hmotný majetok
Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2010 a 2009 je nasledovné:

Zostatok 
k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 

k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Zostatok 
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena spolu 605 258 142 721 84 42 763
Hardvér – server 259 122 – 381 13 – 394
Ostatné stroje a prístroje 118 6 – 124 17 – 141
Automobily 89 – 13 76 11 – 87
Technické zhodnotenie 
budovy 54 – – 54 – – 54

Inventár a kancel. nábytok 62 1 – 63 1 – 64
Umelecké diela 23 – – 23 – – 23
Obstaranie HIM 0 129 129 0 42 42 –
Oprávky spolu (233) (139) 13 (359) (152) – (511)
Hardvér – server (107) (75) – (182) (86) – (268)
Ostatné stroje a prístroje (54) (24) – (78) (28) – (106)
Automobily (41) (24) 13 (53) (21) – (74)
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Technické zhodnotenie 
budovy (8) (4) – (11) (4) – (15)

Inventár a kancel. nábytok (23) (12) – (35) (13) – (48)
Zostatková hodnota 372 362 252

3. Finančné aktíva k dispozícii na predaj
Prehľad jednotlivých druhov finančného majetku k dispozícií na predaj k 31. decembru 2010 v člene-
ní na kótované a nekótované cenné papiere zobrazuje nasledovná tabuľka:

Názov CP
Obsta-
rávacia 

cena

Amorti-
zovaná 
cena

Trhová 
cena

Precene-
nie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
nekóto-

vané
Trh

Štátne dlhopisy 
SR 7 105 7 305 7 413 108 146 7 559 kótované BCPB

Bankový HZL 502 502 496 (6) 9 505 nekóto-
vané –

Podielové fondy 614 614 680 66 – 680 kótované –
Spolu 8 221 8 589 168 155 8 744

Prehľad jednotlivých druhov finančných aktív na predaj k 31. decembru 2009 v členení na kótované 
a nekótované cenné papiere zobrazuje nasledovná tabuľka:

Názov CP
Obsta-
rávacia 

cena

Amorti-
zovaná 
cena

Trhová 
cena

Precene-
nie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
nekóto-

vané
Trh

Štátne dlhopisy 
SR 3 808 3 941 4 026 85 60 4 086 kótované BCPB

Podielové fondy 736 736 783 47 – 783 kótované –
Pokladničné 
poukážky 30 – 30 – – 30 kótované –

Spolu 4 574 4 839 132 60 4 899

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dlhové cenné papiere 102 85
Podielové cenné papiere 66 47
Spolu 168 132

Zmena za obdobie 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 – zisk 36
Vplyv na komplexný výsledok za obdobie 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 36

4. Investície v mene poistených 
Štruktúra finančných investícií v mene poistených k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009
je nasledovná:

Položka Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2010

Trhová cena 
k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena 
k 31. 12. 2009

Trhová cena 
k 31. 12. 2009

Podielové fondy 20 765 22 737 14 203 15 343
Vklady v bankách  2 189 2 189 1 562 1 562
Spolu 22 954 24 926 15 765 16 905
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5. Investícia v dcérskej spoločnosti
Štruktúra finančných investícií v mene poistených k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009
je nasledovná:

Spoločnosť:
AEGON partner, s.r.o. Obstarávacia cena Zníženie hodnoty Čistá účtovná hodnota

Stav k 1. 1. 2009 604 – 604
Navýšenie investície – – –
Zníženie hodnoty – – –
Stav k 31. 12. 2009 604 – 604
Navýšenie investície 801 – 801
Zníženie hodnoty – (300) (300)
Stav k 31. 12. 2010 1 405 (300) 1 105

6. Aktíva zo zaistenia
Štruktúra aktív zo zaistenia k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 173 164
IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 149 –
Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 365 395
Spolu 687 559

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi boli v účtovnej závierke k 31. 12. 2009 vykázané 
v súvahovej položke „Aktíva zo zaistenia“.

Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a verného prezentovania finančnej pozície Spoločnosti je tento 
zostatok v účtovnej závierke k 31. 12. 2010 vykázaný v položke „Pohľadávky z poistenia a ostatné 
pohľadávky“.

V nasledujúcej tabuľke je zachytený prevod zostatku medzi jednotlivými položkami:

31. 12. 2009 – pred zme-
nou (vykázaný v účtovnej 
závierke k 31. 12. 2009)

Prevod
31. 12. 2009 – po zmene 

(vykázaný v účtovnej 
závierke k 31. 12. 2010)

Aktíva zo zaistenia 729 (170) 559
Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľa-
dávky (bez nákladov budúcich období) 3 798 170 3 968

7. Dane
Štruktúra daňových pohľadávok k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zaplatená zrážková daň 13 5
Spolu 13 5

Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov použitím daňovej sadzby vo výške 
19 % nasledovne:
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K 31. 12. 2010 Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / 

(záväzok)
Pohľadávky 3 039 4 669 1 630 310
Hmotný a nehmotný majetok 542 285 (257) (49)
Finančný majetok k dispozícii
na predaj 8 744 8 576 (168) (32)

Technické rezervy na poistné plnenia 822 621 201 38
Záväzky 2 497 2 204 293 56
Daňová strata – – – –
Odložená daňová pohľadávka 323
Nevykázaná časť (323)
Odložená daňová pohľadávka 
vykázaná k 31. 12. 2010 –

K 31. 12. 2009 Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / 

(záväzok)
Pohľadávky 3 798 6 087 2 289 435
Hmotný a nehmotný majetok 829 580 (249) (47)
Finančný majetok k dispozícii
na predaj 4 899 4 767 (132) (25)

Technické rezervy na poistné plnenia 636 449 187 36
Záväzky 3 432 2 637 795 151
Daňová strata – – – –
Odložená daňová pohľadávka 550
Nevykázaná časť (550)
Odložená daňová pohľadávka 
vykázaná k 31. 12. 2009 –

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov 
a ich daňovými hodnotami Spoločnosť nevykázala k 31. 12. 2010 v účtovnej závierke odloženú daňo-
vú pohľadávku (ani k 31. 12. 2009), pretože jej realizácia nie je (nebola) istá. 

Výška splatnej dane z príjmov za rok 2010 predstavuje 0 EUR (rok 2009: 0 EUR). V roku 2010, rovna-
ko ako v roku 2009, Spoločnosť umoruje daňové straty z predchádzajúcich účtovných období. 

8. Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky
Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

Pohľadávky voči
Amortizovaná 

hodnota
k 31. 12. 2010

Opravné 
položky

k 31. 1. 2010
Čistý zostatok 
k 31. 12. 2010

Amortizovaná 
hodnota

k 31. 12. 2009

Opravné 
položky

k 31. 12. 2009
Čistý zostatok 
k 31. 12. 2009

Poistencom 1 647 – 1 647  1 426 – 1 426
Sprostredkova-
teľom 712 (563) 149 342 (247) 95

Zaisťovateľom 276 – 276 170 – 170
Z obchodovania – – – 1 266 – 1 266
Ostatným sub-
jektom 946 – 946 1 012 – 1 012

Náklady bud.
období 21 – 21 28 – 28

Spolu 3 602 (563) 3 039 4 244 (247) 3 997 
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Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2010 a 2009 nasledovné:

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Opravné položky
k pohľadávkam voči Začiatočný stav Tvorba Použitie/

rozpustenie Konečný stav

Sprostredkovateľom 247 725 409 563
Spolu 247 – – 563

1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Opravné položky
k pohľadávkam voči Začiatočný stav Tvorba Použitie/

rozpustenie Konečný stav

Sprostredkovateľom 154 93 – 247
Spolu 154 247

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 
2009 je nasledovná:

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Pokladničné hodnoty 4 4
Peniaze na ceste a ceniny 11 5
Bankové účty 702 1 586
Spolu 717 1 595

Na účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie „Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty“ radia aj termínované vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov. Ich hod-
nota k 31. decembru 2010 dosiahla 1 371 tis. EUR (k 31. decembru 2009: 108 tis. EUR).

10. Základné imanie, rezervný fond a ostatné kapitálové fondy
Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2010 pozostáva zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 
2009), pričom nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. EUR:

Akcionár Počet akcií Nominálna hodnota 
spolu

Vlastníctvo 
(%)

Podiel hlasovacích 
práv (%)

USFH – Nezam B.V. 4 000 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené. 

Rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchodného zákonníka vo výške 10 % z vyká-
zaného čistého zisku. Pretože jeho výška už dosiahla zákonný limit 10 % základného imania, ďalej 
sa netvorí (503 tis. EUR).

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri konverzií základného imania (985 tis. 
EUR).

Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej spoločnosti.

Materská spoločnosť poskytla Spoločnosti počas roku 2010 ďalšie zdroje vo výške 2 700 tis. EUR vo 
forme vkladu do ostatných kapitálových fondov (v roku 2009 to bolo 5 500 tis. EUR).
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11. Technické rezervy
Technická rezerva na životné poistenie

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 3 254 2 695
Zaplatené poistné 1 547 1 490
Pripísaný úrok 104 86
Rizikové poplatky a iné poplatky (775) (624)
Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (350) (393)
Konečný stav 3 780 3 254

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 16 905 10 259
Zaplatené poistné 24 086 19 185
Pripísaný úrok alebo výnos 1 355 2 174
Rizikové a iné poplatky (15 265) (12 926)
Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (2 155) (1 787)
Konečný stav 24 926 16 905

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Počiatočný stav 636 297
Tvorba 1 510 1 093
Rozpustenie (1 324) (754)
Konečný stav 822 636

z toho: RBNS rezerva 472 449
IBNR rezerva 350 187

12. Ostatné záväzky
Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 je nasledovná:

Záväzky 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sprostredkovatelia 525 1 451
Dodávatelia 226 274
Poistenci 565 380
Zamestnanecké požitky 379 288
Zaisťovateľ 798 999
Ostatné dane 4 5
Ostatné 0 35
Spolu 2 497 3 432
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13. Predpísané poistné
Hrubá výška predpísaného poistného za roky 2010 a 2009 je nasledovná:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Bežne platené poistné 24 681 20 354
Jednorazovo platené poistné 622 298
Spolu 25 303  20 652

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom (1 528) (1 149)
Čisté poistné 23 775 19 503

14. Ostatné technické výnosy
Ostatné technické výnosy za roky 2010 a 2009 pozostávali z nasledovného:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Úrokové výnosy 247 176
Ostatné výnosy 118 58
Výnos z investovania spolu 365 234
Realizované a nerealizované zisky z investícií
v mene poistených 1 342 2 174

Výnos zo zaistenia – profi tsharing 356 397
Ostatné výnosy 3 6
Spolu 2 066 2 811

V členení podľa typu investície:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Výnosy z fi nančných investícií krytých životnou rezervou 104 86
Zisky z fi nančných investícií v mene poistených 1 342 2 174
Výnosy z vlastného kapitálu 617 545
Ostatné výnosy 3 6
Spolu 2 066 2 811

15. Poistné plnenia
Poistné plnenia v hrubej výške pozostávajú z nasledovných nákladových položiek:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Škody (1 227) (526)
Maturity (18) (25)
Odkupy a čiastočné odkupy (1 793) (1 542)
Spolu (3 038) (2 093)
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Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce tabuľky:

k 31. 12. 2010:
Vznik škody/
rok hlásenia 0 1 2 3 4 5 6 Výplata 

spolu
Stav RBNS

k 31. 12. 2010
Stav IBNR

k 31. 12. 2010
2004 116 133 0 0 0 0 0 249 0 0
2005 23 14 13 0 0 0 50 4 0
2006 31 30 0 0 0 61 25 0
2007 72 14 6 1 93 12 3
2008 206 144 11 361 21 46
2009 462 193 655 114 139
2010 749       749 295 162

2 219 472 350

k 31. 12. 2009:
Vznik škody/
rok hlásenia 0 1 2 3 4 5 Výplata 

spolu
Stav RBNS

k 31. 12. 2009
Stav IBNR

k 31. 12. 2009
2004 116 30 0 0 0 0 146 73 1
2005 23 13 13 0 0 49 14 0
2006 30 30 0 0 60 26 1
2007 71 14 5 90 20 6
2008 201 131 332 73 81
2009 314 314 243 98

992 449 187

16. Zmena stavu technických rezerv
Zmena stavu technických rezerv za roky 2010 a 2009 pozostávala z nasledovného:

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (525) (559)
Zmena stavu technických rezerv na krytie rizika 
z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených* (7 800) (6 213)

Spolu (8 325) (6 772)
*zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom

17. Provízie a prevádzkové náklady
Provízie a prevádzkové náklady za roky 2010 a 2009 pozostávali z nasledovného:

Druh nákladu 1. 1. – 31. 12. 2010 1.1 . – 31. 12. 2009

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (11 992) (12 118)
Provízie (9 425) (13 682)
Reklama a podpora obchodu (499) (613)
Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (28) (234)
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady (1 856) 2 699
Ostatné (184) (288)
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Správna réžia, z toho: (3 013) (2 673)
Mzdy (1 332) (1 127)
Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (349) (292)
Ostatné personálne náklady (5) (10)
Nájomné a ostatné súvisiace náklady s nájmom (161) (204)
Poštovné a telekomunikačné poplatky (157) (123)
Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky* (181) (216)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku (420) (384)
Údržba softvéru a ostatné IT služby (171) (218)
Ostatné (237) (99)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (15 005) (14 791)

* z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 32 tis. EUR (v roku 2009: 31 tis. EUR) a poplatok za overenie konsolidačného balíka
31 tis. EUR (v roku 2009: 31 tis. EUR)

18. Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív

1. 1. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 12. 2009

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči 
sprostredkovateľom (316) (93)

Odpis pohľadávok (85) (30)
Zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti (300) –
Spolu (701) (123)

19. Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami 
Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré predstavujú:

•  podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredko-
vateľov, kontrolujú Spoločnosť alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

•  podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré nie sú podnikmi s rozhodujúcim 
vplyvom ani spoločnými podnikmi,

•  kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, majúce kompetencie a zodpoved-
nosť za plánovanie, rozhodovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich blízkych 
príbuzných.

•  podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach vlastní priamo alebo nepriamo kto-
rákoľvek osoba opísaná v predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba vý-
znamný vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom Spoločnosti a podniky, ktoré majú 
so Spoločnosťou spoločného člena kľúčového manažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje na podstatu vzťahu, a nie na jej 
formu. Uvedené operácie boli vykonané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.
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Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2010 a nákladov a výnosov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2010 
voči podnikom v skupine je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Materská spoločnosť – –

Dcérska spoločnosť 515 134
poskytnutá 
pôžička, provízie 
za sprostredkovanie, 
vyfakturované služby

Ostatné spoločnosti 
v skupine 102 63 prijaté služby, 

refakturované služby

Vedenie spoločnosti – 186 mzdové náklady, 
zamestnanecké požitky

Spolu 617 383

Spriaznené strany Náklad Výnos Popis

Materská spoločnosť – –

Dcérska spoločnosť 1 991 20
provízie 
za sprostredkovanie, 
úrok z poskytnutej 
pôžičky 

Ostatné spoločnosti 
v skupine 113 160

prijaté služby, 
sprostredkovanie, 
refakturácia 
zriaďovacích nákladov

Vedenie spoločnosti 462 – mzdové náklady, 
zamestnanecké požitky

Spolu 2 566 180

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2009 a nákladov a výnosov za rok 2009 voči podnikom 
v skupine je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Materská spoločnosť – –

Dcérska spoločnosť 260 144
poskytnutá 
pôžička, provízie 
za sprostredkovanie

Ostatné spoločnosti 
v skupine 87 114 prijaté služby, 

refakturované služby

Vedenie spoločnosti – 104 mzdové náklady, 
zamestnanecké požitky

Spolu 347 362

Spriaznené strany Náklad Výnos Popis

Materská spoločnosť – –

Dcérska spoločnosť 2 800 3
provízie 
za sprostredkovanie, 
úrok z poskytnutej 
pôžičky

Ostatné spoločnosti 
v skupine 489 – vyfakturované služby, 

sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 481 – mzdové náklady, 
zamestnanecké požitky

Spolu 3 770 3
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20. Riadenie kapitálu
Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na kapitál, ktoré sú upravené záko-
nom o poisťovníctve a aj reguláciami štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery solventnosti, ktorá by mala dosa-
hovať najmenej výšku požadovanej miery solventnosti v súlade s Opatrením NBS č. 25/2008. 

K 31. 12. 2010, ako aj k 31. 12. 2009, skutočná miera Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej 
miery solventnosti. 

21. Následné udalosti 
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali 
vykázanie v poznámkach alebo úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2010.

Táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 31. marca 2011. 

Podpis v mene predstavenstva:

Ing. Jana Gruntová Ing. Peter Jung
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
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Správa nezávislého audítora
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Poznámky
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